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প্রস্তাবনা । 
তি রি নি ৃ্ 

€কলাস । ২ রা ্ ৫ ্ 
৬ পি এ 

মহাদেব, ভগবতী, নন্দী, ভূঙ্গী, প্রমথগণ ও 
তরবীগণের প্রবেশ। 

মহাদেব। এই দেখ দেখি, কেমন মানিয়েছে উমে ! ভিখারীব 
পনর কি রাজ-বাজেস্বরী-ূর্তি শোতা পায়? 

তগবতী। মাঝে মাঝে তোলানাথ যে বিভূতি মেখেও 
ম্বাজরাপেশ্বর হয়ে কৈলাসে বিহার করেন, তাই ত নাথ! তখন 



২. রাণী জয়মতী । 

কাজে কান্ধেই ভিথারী-পত্বীকে রাজরাজেশ্বরী-মূর্তি ধারণ ক'রতে 
হয়; তা নাহলে আমার এই হাতের শাখাই সম্রাটের মুকুট- 

মণি! মহারাণীর শতেম্বী হার ।.. 

মহাদেব। তাই ত তারা, তুমি আমার ত্রিতাপের শীতল 

শান্তিবারি ! ধূর্জটির ধ্যানের ধ্যেয় ধন! বিশ্বের চিন্তার যখন 
ডুবে যাই, তখনই তোষার ধারণ ক'রে উখিত হই । লোকে বলে, 

শিব কেন স্ত্রীর চরণ বুকে ধরেছে? বুকে তোমার প্রতিমা না 

ধরলে যে ভালবাস! শিখতে পারি না পাব্ধতি! ভালবাসপাই যে 

তোমার মুর্তি! 

ভগবতী। আবার সেই কথা কেন নাথ! এ কথা নিয়েই ত 

আপনাতে আমাতে কোন্দল হয়। লোকে ত তা বুঝে না, বলে, 

হুর-পার্ধতীরও ঝগড়া । কিন্তু সেই বিবাদ্দের ত এই তাৎপর্য -- 
কথাপ্প কথায় আপনি আমার প্রশংসা করেন। 

. মহার্দেব। এ প্রশংসাও ভালবাদার। ভালবাসার যে তুমি 

পাগলকে পাগল করেছ শঙ্করি ! যাক্, হঠাৎ আজ এ ভিখারিণী- 
সম্ভ্া কেন? | 

ভগবতী। প্রতুরই বা সহসা শুধু ভিথারী নয়--অঠিদীন 
. ভিখারী-ভাব ধারণের (ক আবশ্তক হ'ল 2 ঠা 

. মহাদেব 1 ভিখারীর প্রতি আমার যে অতি ভালবাস! দয়াময় ! 

তাই ভিথারীর বেশ ভূল্তে পারিনি? "যার সম্মুথে মান-অভিমান 

আমন পায় না, দ্বণা-লজ্ঞা যার ত্রিমীমা স্পর্ণ ক'র্তে চায় না, 
সান্মস্খ যাঁকে, স্থানভ্রষ্ট করতে পারে না, তাকেই যে ভাল- 
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বাস্তে প্রাণ চায় ঈশানি! দেই যেন আমার আনন্দের নির্দর 

স্বচ্ছ উৎস--আমার শ্মশানবাদের বিরাট শান্তিমন্দির-- মামার 

সর্ধবন্বত্যাগেরও একটী অপ্রত্যক্ষ. আসক্তি । শঙ্কর সংসার-নুখ, 

বিলািতা অনায়াদে ত্যাগ করতে পেরেছে, কিন্তু ভিখারীকে 
ভাই সে ত্যাগ ক*রতে পারেনি ; আর কখনও যে পার্বে, সে 

বিশ্বাসও সন্দেহে কখন সে হৃদয়মধ্ো স্থান দিতে পারেনি | 

ভগব্তী। কেন আমি ভিখারিণী সাজি, তা আমি জানি না; 

তবু আমি ভিখারিণী সাজি । তবু দাজি কেন, এর উত্তর দিতে 

হ'লে বলি, আমার সর্ধস্ব ভিখারী, তিনি কিছুই চান না; তাই 

আমি তার দাপী ব'লে আমিও তাই করি। তাই ত--বড় বিলম্ব 
হ'য়ে পড়ছে ঃ মামা | 

মহাদেব। কিসের বিলম্ব সনাতনি! মা, মা বলে কারে 

ডাকৃছ ? 
ভগবতী। মাঁমেয়েকে মা বঙ্গে, আর যেয়েও মাকে মা 

বলে থাকে ত নাথ! 

মহাদেব । এখন মহামায়ার কোন্ মাকে মনে পড়, রি 

তা! জিজ্ঞাস! করতে পারি কি কাতায়নি ! 

তগবত্তী। আমার দাদী-কন্তা নাথ! আসাম গ্রদেশশ্থ তুঙ্গ __ 
খঙ্গিযাবংশীর রাজকুমার গদাপাণির সহ্ধর্দিনী-_মামার 'সতী 

কন্তা!, নাম জয়মতী। তিন দিন অনশনাবস্থায়--অন্ত কোন কারণে 

নয়, কেবল স্বামীর প্রাণরক্ষার ছিত্তান্ব কুলবাল! কুললক্ী সামার, 
স্যাপন ছুগ্ধপোষ্য ছু'টা শিশুদস্তান লয়ে অতুপ, উহবরধ্ের মধ্যে 
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থেকেও আমায় মা _ মাপ ব'লে কেবল স্মরণ ক*র্ছে। কি করি 

নাথ, তাই মনে কঃর্ছি, দিন কণ্তক তাব্র কাছে গিয়ে থাকৃব। 
তাই'লেও বাছা আমার কশতকট! শান্তি অনুভব কণর্তে পার্বে। 

অহা নাথ! বাছার কাতর ক্রন্দন যেন আমার বুকে শক্তি- 
শেলের মত এসে লাগছে । যাই মা! বিদায় দিন প্রভু, 
দিন কতক আমি মপ্ত্যধামে থাকিগে। মন্ত্র লীলাই আমার 
শান্তি, বিশেবতঃ যেখানে আমার সতী কন্তা পৃথিবীর বিপক্ষে 
দণ্ডায়মান থেকে একমাত্র পতির মুখাপোক্ষিণী হ'য়ে সকল 
হঃথের পাঘ।ণ বুকে ধরতে পেরেছে, সে স্থান আমার সাধের 

কৈলানক্ষেত্র হ'তেও প্রিষ়্তর পদার্থ । দিন্ প্রভো, পদে ধরি, 

আমার সতী কন্তা কীদ্ছে, আমাকে যাবার অনুমতি প্রদান 
করুন। এ 

 মহাদেব। সতী আমার আদরিণী, সতী আমার অধথাঙ্গিনী, 
মতী আমার ধ্যানের ধ্যেয় মণি, সেই সতী*কন্তা, আমার বিপদাপন্না 

সতি! সেই বিপদের সঙ্গেই ত আমার অনুমতি আমার নিকট হ'তে 

মুক্ত হয়েছে! তবে আবার অনুমতির অপেক্ষা কেন? যাও সতী- 
কুপ্লেস্বরি, সতীর মর্যযাদ! রক্ষার জন্ত ম্্যলোকে যাও । তবে. 

দেখ শিঘমনোমোহিনি, মানবের দমাদ গমন ক'র্ছ, অতি 
সাবধানে থেক, কিছুতেই যেন তারা পরিচয় না জান্তে পারে। 

ংসারের শ্রেষ্ঠপ্রীর মানব সং ক'র্তে পারে! তারা ভক্তি-বলে 

গ্লেষে যেন তোমার রর কৈলাসকে ভুলিয়ে না দের, ভোলানাথ 

খেন পরনাহ্য়। 



রাণী জয়মতী । ৫ 
টির ররর রর নহ্ব রব রর যা 22

৮ 

ভগবতী। গীত 

কাঁরে পর ভাবিব পরাৎপর, ভেলা-ভাবে ভূলে আছি পাগপিনী। 

ভবে সেই ভাবে যাব, দ্বারে দ্বারে গধ, সতির গুখকাহিনী ॥ 

সতীর পরীক্ষ1-কালে, মুছাধ নয়ন-জলেঃ ] 

জাগ সতি জাগ বালে _তারে নিব কোলে শুলপাপি-__ 

আমায় দাও ছে বিদায় সতীপঠি ডাকে আমার সতীনশিনী ॥. 

[প্রস্থান । 

মহাঁদেব। সতি! সতীর জন্য চললে? আমি উবে কিরূপে 

স্থির থাকৃব! আমাকেও যে শৈব গদাপাণি কাঁতরঅন্তরে শিব 

শু ব'লে আম্ম প্রাণ উৎপর্গ ক'রে আহ্বান করছে । আমিও পুর্ব 

হতে প্রস্তুত হয়েছি ! তারা ! তুমি সতীব জন্য পাগলিনী দেজেছ, 

আমিও শৈব ভক্ত গদাপাণির জন্ত পাগল সেঙ্সেছি! তুমিও মধ্যে 

গিধে মানবী-লীলায় মত্ত হ'বে, আমিও মণ্যে গিয়ে তোমা সেই 

লীলায় যোগদান কঃর্ব। তবে তোমাকেও আমি আত্মপরিচয় 

দান ক,র্ব না! আমি একট! পাগল, লোকে এই বুঝবে । তুমিও 

মহামায়া, আমায় পাগল ভেবে আপন মায়ায় মুগ্ধ থাকৃবে। আমি 

তোমায় ভূল্তে পার্ব না। বৈরাগী সন্ন্যাসী শঙ্কর তোমার জন্থই 

€নারী! 

গীত 

সতী গেলে ত চ'লে, না গেলে ত বালে, পাগল কার তরে সরাামী। 

বল বা! না ঘল, ভাবব্রক্ষ মরি, ভাবে ব'লে ক'রেছ তুমিই আমায় উদদাদী॥ 
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| আপন ভারে হইনি পাগল, হরি ফলে খেল.তাঁম কেবল, 

তোমায় পেয়েই হ'তাম বিভোল, এমন তোমার ভালবাসাব।সি | 

আমি জাগিয়ে ঘুমায়ে দেখি সদাই তোমার কূপের রাশি ॥ 

সতি ! যাও, যাও, আমিও তোমার অনুসরণ ক'র্লাম। 

প্রমথগণ। 

ভৈরখীগণ। 

গ্রমথগণ 

গকলে। 

| প্রস্থান । 

গীত 

টল্লো৷ বাধা ভাবে ভূলে আমর] কেন থাকব আর। 

আমাদের মা গিয়েছে জাগে থেকে, ম! আমাদের আমরা মা'র | 

ভাই রে ভাই আমরাও যাব, কি হুথে আর ঘরে রব, 

সবাই যাধ সবাই যাব, কৈলাস হ'য়ে থাকুক অন্ধকার। 

রত্বপ্রদীপ থাক নিধাপ ম! বাপ এলে জ্বাল.ঘ আধার ॥ 

| প্রস্থান । 

(১০৯ ০5) 



প্রথম অস্ক । 

প্রথম গর্ভাঙ্ক ৷ 

বনপথ। 

শিকারী বেশে রাঁজা চণ্ডেশ্বর ও জয়কেতৃর 
| ভ্রুতপদে প্রবেশ । 

চণ্ডেশ্বর। জল্--জল্্--একটু জল আন জয়কেতু ! আমি 
অতিশয় পিপাসিত, প্রাণবহির্থমনের উপক্রম হয়েছে! হা, 
তাহ'লে বম্যবরাহের অত্যাচার সম্পূর্ণ মিথ্যা ! 

জয়কেহ। মিথ্যা বৈরি রাজাবাহাছর! এখন বুঝছি, .. 
আপনাকে শিকারে নিয়ে আসা এ সব তুষ্ট ন্ত্রীদিগের কুট. 
ছলন! ! দেখুন না. প্রধান মন্ত্রী আননাৰরুয়ার আকেগটা,. মহান, 
রাজকে একপথে পাঠিয়ে দিয়ে আর একপথে সে সব রাজন :. 
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আব আর ইনিকারীনজ। রে কেমন দিলি । যে ক'টা আমাদের 

সঙ্গে দিলে, দে কটাও-_-ও বাবা একবারে গা ঢাকা ! . 

 চগ্ডেশ্বর। জয়কেতু, মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে যে আসামের রাজপরিবার 

এ্কধারে উৎসন্ন যেতে বসেছে, একথা তুমি কেন-_-রাজোর 

একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটও তা বুঝতে পেরেছে । কিন্তু ভায়, তা 

বুঝলে আর কি হবে! ছুরাআ্মা মন্ত্রগণের যে সমুদয় রাজশক্তি 
 করতলগত। আমরা তাদের হাস্তর ক্রীড়ার কন্দূক! উঃ--প্রাণ 

যার জয়কেত! আমার জন্য একটু জলের বাবস্থা কর। তান৷ 

হ'লে-এ নিদারুণ পিপাপা আর সহ কর! যায় না! 

জন্নকেতৃ । তাই ত-_মহারাঞ্গ, জল? এ বনের মধ্যে জল 

পাওয়াই বড় বিষম কথ হ'চ্চে__কিন্তু মহারাজ, মন্ত্রীদের এ সকল 
ছক্ধ্যবহারের কথা আমি আপনাকে প্রতি পদে জানিয়ে জানিয়ে 

_আল্চি। যেদিন মহারাজ চক্রধবজের মৃত্যু হ'ল, সেই দিন হ+তেই 
কয়েকটা মন্ত্রীর এই রাজ্যের প্রতি বিশেষ লোলুপ-দৃষ্টি হ/য়েছিল। 

্ একথা আমি বুঝতে পেরেই প্রাভঃম্মরণীয় মহারাজ চক্রধবাজের পুত্র 

 উন্জরধবঞ্জ রাজক্ুমারকে ঝলেছিলেম; তিনি ত আর আমার কথ! 
'বিশ্বান ক'র্লেন না। তার ফলও কথায় কথায় ঘ 'টল--তিন মাসও 

 বাঙ্্য ক'র্তে হ'ল না। তারপর তার তিন-সছোদর তারাও পর পর 
রাজা হ/য়ে এ হষ্ট মন্ত্রগণের কৌশলে একে একে নিহত হলেন । 

খন আসামবাসীর বুঝতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রৈল ন!। 

টা বিশেষত ... 
। উতডে্বর বিশেষতঃ আর কি জন্বকেতু, এ কল ঘটনা মামি 
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সকলই বিদিত রিপন তারপর পাপাত্মারা যখন আমার পিতা 

পুঙাপাদ গঙ্গাব্রদ্ষকে রাজ! ক'রে তাঁকে একটা কাষ্ঠের পুত্তলিকা 

ক+র্তে মনম্থ ক'র্লে, যন্্রবৎ প্ররিচালন ক'র্তে প্রয়াপী হল, 

তখন পিতা ধূর্তগণের উপযুক্ত শান্তি প্রদানের নিমিত্ত বু ষড়যন্ত্র 

করলেও পরিশেষে কালচক্রে তারই পরাজয় সংঘটিত হল! 

আহা-_-তারপর অন্নদ্রোহী রাঙপ্ৰোশী পিশাচগণের গুপ্ত "ষড়যন্ত্র 

পিতার অন্তুত মৃত্যু! বিষান্ন প্রদানে--উঃ! জল দাও--জল 

দাও, দেখ -জল অন্বেষণ কর ! | 

জয়কেতু । তাই ত মহারাজ, সৈন্যসামস্ত কারেও ত দেখতে 

পাচ্চি না; জল--তাই ত। এ যে গভীর বনপথ ! ্ 

চণ্ডেশ্বর |: উঃ! জয়কেতু, তুমিও বুঝি এ সময় মন্ত্ি-দলের 

সহিত যোগ দান ক'র্লে! এখন বুঝ.ছি--এ বিপদসম্কুল পথে 
আনয়ন আমার সংহারের নিমিত্ত ! জলাভাবে প্রাণ গেল! পিতাও 

মত্্যকাঁলে “জল জল” ব'লে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, আর আঙ্ 

আমিও সেই দশায় উপস্থিত হ'য়েছি ! 

জয়কেতু । (স্বগত ) তাই তমন্ত্রীরা কি তবে রাজাফে এই 

ভাবে হত্যা ক'র্বে ব'লে আজ শিকারে এনেছিল! ও বাবা, ত! 

হলেই ত চিত্বির! তা আমার তাতেই ঝা চিস্তা কি) রাজার যদি 

কিছু ভাল মন্দ হয়, তাহ'লে আবার মন্ত্রিদলের সঙ্গে ভিড়ে গেলেই 

হবে। আমার কথার দৌড়ে মন্ত্রী ত মন্ত্রী-মন্ত্রীর বাবা মহামন্ত্রীরও 
পেরে উঠা ভার । যাক, এখন বাজার কি করা যায়৷ দেখি রাজার 
যদি কোন রকমে প্রাণট। রক্ষা করতে পারি। ( প্রকান্তে ) তা 
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মহারাজ! যাই বলুন, আমি ৭ ত আপনাকে ছাড়া আর কারুকে 

জানিনে, ভগবান বিচার করবেন । 

চণ্ডেশ্বর। ভগবান ভগবান কি আছেন? আর যদ্দিও 
থাকেন, তাহ'লে তিনিও অন্ধ হ'য়েচেন | জল দাও, জল দাও--_ 

গ্রয়কেত । (ম্বগত ) আরে বাপ--এ যে দেখচি, জলাভাবে 

খাচ! নিশ্চয়ই মন্ত্রীরা রাজাকে কিছু খাইয়ে দিয়েচে ! গতিক বড় 
ভাল বোধ হচ্চে না। আমি একটু সরে পড়ি। কিজানি, 
আবার যদি জল এনে দিয়ে মন্ত্রীদের কোপে পড়ি, তাহ'লে ত 

তারা একদিন আমারও এ দশা কন্রতে পারে। (প্রকান্তে ) 
তাহলে বরাজাবাহাছ্বর, আমি একটু জলের চেষ্টায় যাব কি? 
আপনার কি নিতান্তই জল-তৃষ্ণা পেয়েছে ? তাই ত, তাই ত এমন 
বনে-এমন জলভৃষ্ণা পেলে কেন ? তাই ত মন্ত্রীরা কিছু ক/র্লে 
মাঁকি ? 

চণ্ডেশ্বর | সে বিবেচন! করবার সময় নাই । শীঘ্ব জল আন, 
 শতুবা প্রাণ যাক্স ; উঃ ভয়কেতু ! জল । ( উপবেশন ) 

| জয়কেতু । (দ্বগত ) না, অবস্থা আর বড় ভাল নয়। এখানে 
আর কোথায় জল পাব। তবে চ'্জুম রাজাবাহাছুর ! জল 
'জআন্তেই উর এখন পেলে হয়।: 

নস | [প্রস্থান । 

০, টচিগ্ডেশ্বর | উ, জলাভাবে আজ আমার প্রাণ বায়! দুরাত্মা 
- ম্তিগণের ষড়যন্ত্রে আজ আসাম-রাজ চগ্ডেশ্বর এই বিজন বনপথে 
| সহা়হীন, শ্তিহ্ীন, নিতান্ত ছর্মল!. কে এমন ভাবতে পারে, 
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ধনাবরাহের অত্যাচার নিবারণ করতে এসে আমায় আজ এই 
দুরবস্থায় পতিত হ”তে হবে। হায় ! শিকার করতে এসে নিজেই 
অন্য শিকারীর হাতে আত্মজীবন উৎসর্গ ক'র্চি। 

বিষাক্ত ফলা হস্তে বেগে গুপ্তঘাতক 

শিবরামের প্রবেশ। 

শিবরাম। এই যে২-এই যে শিকার এখানে বসে! তুমি 

নাকি বড় চত্তর রাজাজি ! মন্ত্রিদলের মধ্যে শিবরামকেই অনেক 

দ্রিন বিশ্বাস ক'রে আম্ছ! এখন এই বিষের ফলার সঙ্গে সঙ্গে 

যমের বাড়ী গিয়ে সে বিশ্বাস একেবারে মিটিয়ে ফেল! 

( চত্ডেশ্বৰের বক্ষে বিষাক্ত ফলার আঘাত) | 

চণ্ডেশ্বর । উঃ, প্রাণ যায়! শিবরাম! তোর এই কাজ? 

শিবরাম। ই! রাজাবাহাছুর, আমার এই কাজ! 

চণ্ডেশ্বর । এখনও যে বিশ্বাস ক'র্তে পার্ছি না---শিবয়াম, 

তুই আমার প্রাণহস্তা ? ূ 

শিবরাম। মন্ত্রিদলের মধোও প্ররূপ বাকৃধিতণ্া হয় রাজ" 

বাহাদুর! তারাও আমাকে অতি বিশ্বাসী ব'লে বিশ্বাস করে 

আর তুমিও আমায় অতি বিশ্বাস ক'র্তে, কিন্তু আমি তোমায় 

কোন দিন, “আমাকে বিশ্বীস কর” ব'লে অনুরোধ করিনি 3 তুমি 

. নিজেই আমায় বিশ্বাস করেছিলে । তাতে আমার অপরাধ কি”? 
আমি এখনও তোমার কাছে শপথ ক"রুচি বাঁঞ্াবাহাহর, আমি 
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দন, নরাধম চণ্ডাল, নিষ্ঠুর পশু প্রকৃতি দুর্বৃত্ত বট, কিন্ত আমি 

বিশ্বাসহস্তা নই। 

চত্ডেশ্বর । উঠ, বড় যন্ত্রণা শিবরাম 

শিবরাম | যন্ত্রণা হবে বৈকি রাজাজি ? যে ফলা তোখার 

বুকে আমি আঘাত ক'রেচি, এ বিষাক্ত শাণিত ফলা। যার 

একবার রক্তের সঙ্গে এ ফলার অগ্রভাগ মিশ্রিত হবে, তার আর 

কিছুতেই জীবন রক্ষার উপায় থাকৃবে না । 
চণ্ডেশর । তা বুঝতে পারছি শিবরাঁম ! জীবন ত যাবেই; 

কিন্তু একটী কথার তুমি আমান উত্তর দাও । আমি তোমায় যে 

বিশ্বাস করতাম, মাত্র সেই বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ সেইটীই 

আমি প্রার্থনা ক 'র্চি। আমি তক্গম্মের মত যাচ্চি, তাই একটী 

সত্য কথ! জেনে যেতে চাই. তুমিই কি আমার পিতৃদেব ও পিতৃবা- 

গণকে ন্ত্িগণের পরাযর্শক্রমে হত্যা ক'বেছিলে শিবরাম ? 

 শিবরাম। হারাজাজি। আমি প্রধান মন্ত্রী আনম্মবরুয়ার 

সহিত বন্ধুত্ব ক'রে সত্যবন্দী হয়েছিলাম, তাতে আমার জীবনের 

কোন উদ্দেশ্ঠ ছিল না! কেবল বন্ধুত্বের প্রতিদান । সে ভাল- 

বাসার স্ত্রীছত্যা-__বন্ধহত্যা-_গুরু£তা। কা'র্তেও পশ্চাদৃপদ হইনি । 
চপ্তেখর । শিবকাম! বন্ধুত্বর প্রতি্বান তোমার প্রশংসনীয় 

হ'লেও অন্দাতা পিতা বিশেষতঃ রাজোর রক্ষক মহারাজ গণকে 

হতা! করা তোমার গৌরবের কথা নয়, একথা বোধ হয় তুমিও 
ক্বীকার কর! 

শিবরাম। খুব স্বীকার করি, বিশাস করুন,ধুব স্বীকার করি ! 
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এরূপ স্বীকার করি যে, তার জন্ত আমি ্রায়শ্চিভ ক'ব্তে আজ 

প্রস্তুত হঃরেছি। 

চণ্ডেশ্বর। আর না শিবরাম, বড় যন্ত্রণা! আমি তোমায় 

সপ্তানের গ্থায় স্নেহ ও বিশ্বাস ক/র্তুম, বাদ তুমি প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ 

ক”র্তে অঙ্গীকৃত হও, তাহ'লে এখনও আম সেই বিশ্বাস ক'রে 

ভবধাম তাগ কর্ব। ন্েহের গদাপাণ বেল, দেখ' । এখন এই 

অবস্থায়--দেখ্তে পাচ্চ শিবরাম, আমার চক্ষের নীলতারা বাহিরে 

আন্ছে-দেখতে পাচ্চ শিবরাম, জিহ্বার অবস্থা কি? ক্ষত 

স্থানের রক্তধারা আর প্রণাঁমত হ'চ্চে না, সমস্ত শরীর অবশ হয়ে 

আস্ছে ! তাই বলছি, এ শবস্থাক় বোধ হয় তোমায় আম. এখন 

শিশ্বাস করে যেতে পার শিবপাম ! আমার প্রাণাধিক পুত্র শান্ত. 

মতি গদাপাণির রক্ষার ভার তোমার । জল দাও, উঃ, শিবা! 

সব বুঝেও কিছু ক'র্তে পার্লুমান ! বাই [শিবরাম। বাবা শিবশল্তু | 

আন্তমকাল উপস্থিত, দেখা দাও, জ--ল-_- (মৃত্যু) 

শিধরাম। রাজাবাহাছুর! চলে গেলে? ফুটন্ত গোলাপ 

একটুকু আতপ স্থ ক'র্তে পারলে না? আমি তোমাক বিশ্বাস 

কণর্তে বণিনি, তবুতুমি আমার বিশ্বাম ক'র্তে। আমার মুখের 
একট! কথায় আবার তুঁমি আমার সেই বিশ্বাস করে আপনার 
বংশের ছুলালকে আনারই হাতে রক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হে 

পন্মপলাশ চক্ষু চিরদিনের তরে মুদ্রিত ক/র্লে, আর. প্রশন্প্রাণে 

পোড়াপাপের পৃথিবী পরিত্যাগ কণরে চলে গেলে? আর আমি 
কি-ক'র্নুম ? ভূমি মৃত্যাহেও শান্তি অহুভব কণ্রূলে, আর আমি 
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জ্যান্ত থেকে জন্তে ত খাক্লুখ? আনদারর-_বনধু, € ভাই, তোমার 

'এমন কাজ! সরল প্রাণে সরল জ্ঞানে তোমাকে লাভ ক'রে আজ 

আমার এই দুর্দশা হ'ল। উ হু--হু--জলে যাচ্চে_-মন্ুতাপের 

জালায় জলে বাচ্চে। ছয় ছয়টী নিরপরাধ রাঁজহৃত্যা ক/রেচি, 

কেখল আনন্দবরুয়া তোর ভালবাপায়! তোকে ভালবাম্বার 

আজ আমার এই পুরস্কার । এখন--এখন -এখন করি কি? এ 

বিয়াক্ত ফলা আত্মঘাতী হব”? না_ন1-_ম্বাম্মহতা। কার্ল ত 

প্রাঞশ্চিত্ত কর! হবে না। প্রারশ্চিন্ত চাই, প্রায়শ্চিত্ত চাই ! নরকে ও 

যে. এ পাপের প্রার়শ্চিন্ত নাই। নরক অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর 

যাতনা নিতে হবে, তবে যদি এ নরশ্রেষ্রাজ-হ্ত্যা-পাপের 

প্রান্মশ্চিত্ত ঘটে । আর কি-আর কি-মৃত মহারাজের আন্তম 
বাক্য তার প্রাণের প্রাণ মেহের মাণিক গদাপাণির প্রাণরক্ষা ক'র্তে 

হবে! 'ছ্বৃত্ত মন্ত্রদলের নিকট বিদায় গ্রহণ ক"র্তে হবে, আৰু 
'কি-মার কি-আর যেন কিছু বুধতে পার্ছি না, আরও যেন 

কিছু ছু একটা আমার ক*র্বার আহে । কি আছে--কি 

আছে--কেন আমার মাঁথায় আদ্ছে না? ই।__হা-উপস্থিত 

মতের সৎকার ক'র্তে হবে! তারপর--তারপর আর কি, 
হো হো-্মনেক অনেক--মামার করণীন্ অনেক--ম্বামার 
পাকের আয়োজন অনেক! কে নিল আম্চ! 

জয়কেতুর প্রবেশ |. 

জাকের 1 বল, বাবা রাঙ্জার বড় তেষ্া পেয- 
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ছিল! রাজার জন্তে জল আন্তে গেছন্ু বাবা। ও বাবা. -এ যে 

কুপোকাত রে! হী বাবা, তুমি বুঝি এ বেটাকে সাবাড় ক'রেচ ? 

তা _তা-+বেশ ক'রেচ ? বেটা ভারি শয়তান ছিল! কি করি 
বাবা; এ বেটার অন্ন খেয়েছি,কাঞ্জেই একটু জল আন্তে গেছনু! 
ত৷ তুমি বুঝি মন্ত্রাদের দলের লোক। তা আমিও তাদের বুঝ লে, 

এখন চল, সাবড়ান ত হ'য়েছে। এখন এথান হ'তে সরে পড়ি। 

শিবরাম। শিমকহারাম,-না--না) নিমকহারাম নয় কে? 

ংসার স্বার্থের দাস! মানুষ একদিকে যত বড়, আর দিকে তেমনি 

ছোট--তেননি ছোট ! যাব চেয়ে আর নীচু হ'তে পারে না। ন! 

ভাই, অপরাধ হক্পেছে, ছুর্বাক্য বলেছি, ক্ষমা কর-ক্ষমা কর! 
রাজার অন্ন তুমিও খেয়েছ, আমিও থেয়েছি ১ একবার ধ্পের দিকে 

চে়ে দেখ! এস, এস, একবার কর্তব্যের পাধাণের সঙ্গে আলিঙ্গন 

করি এস! আমি মন্ত্রীদের দলের লোক বটি, এখন আর নই। 
চোথ ফুটেছে, চ'খের কাজণ মুছে গেছে! আর অন্ধকার নেই! 

এবার রাজার জন্টে জীবন দিয়ে সকণ পাপের প্রার্চিত্ত কঃর্ব। 
আর কেউ রাহহত্যা ক'র্তে পারবে না। আহ্গই রাজকুমার 

গদ্দাপাণিকে এ পাপরাজ্য হ'তে নরাব; এখন ধর, মহারাদের 
সৎকার করিগে। ভাবছ কি! 

জয়কেতু। না, না, ভাবছি না? (স্বগত) গিনি 
এ সকল সংবাদগুপো! মন্ত্রীদের কাছে নিয়ে গেলে তাদের মজে 

ভিড়্তে পার্ব। জয়কেতু বাব খুলোন! জলে গা দেয় না। | 

তবে আঙ্জ গতিকে পড়ে বুঝি মড়া বৈতে হয়। 
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শিবরাম। ধর, জান মামার নাম শিবেবরুরা 
জয়কেতু। (আতকাইযা) ও বাবা, ধ/র্ছি; (স্বগত ) 

একবার বেটার হাত হ'তে পরিত্রাণ পেলে হয়, তারপর বুঝ.ব, তুমি 

কেমন শিবরাম. সার মামি কেমন জরকেতু। (মৃত দেই ধাবণ)। 
শিবরাম। তাই ধর। তুম না এলেও. শিবরাম একাই এ 

সকল কার্ধা সম্পাদন কণর্হ। এই পাপের প্রারশ্চিন্ত মাগন্ত হ'ল। 

জরনকেতু। (স্বগত) €বেট। মড়া বাইরে ছাড়লে মশার ! 

| সকলের প্রস্থান। 

কা ই বর পক 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক । 

অন্তঃপুর। 

সহচরীগণের প্রবেশ । 

সহচরীগণ। গীত 

সই লো নই ঠিকে যেন হয় ন! ভুল। 

প্রেমের নৈধেদ্য হেগিয়ে মন, আসে রতি নিয়ে হ'য়ে আকুল । 

মিলন-মলয় আপনি বয়, বিরহের গীহি.কোকিল গায়, 

আবেশে হাসে কুহমচয়, আনন্দে শুষ্টে ভ্রমকুল ॥ 

জনৈক সখীর প্রবেশ । 

জনৈক সখী) এ তোদের কেমন গ্বান লা) পুরোণ মান্ধাতাঁ 

আমলের দেই মলয় বাতাপ,কোকিলের গান, আর ভোনরার ডাক! 
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নৃতন কি হ'ল? এখন যে নৃতন না হু'লে বুবক-যুবতীদের আর 
প্রেমের বন্ত। বয় না। যা হয় তা কর, কিন্তু নুতন চাই। 

বল্ না তাই, কাটু্কাপাসী দেখনহাসি, কথাগুগে৷ মিছে 

বঝল্চি? ৮. | 

১ম সথী। তাই বোন; আজকালের নূতন নূতন ছুঁজদের 
নানা ভঙ্গি। পরম ইষ্টদেব স্বর্গের দেবতা স্বামীকে তারা দাদা--ভাই 

সন্বোধনে নূতন সম্বন্ধ পাতিয়েছেন। 

৩» সখী । আবার আজকালের গুণের অবতার ন্বামীরাও 

তেমনি সহধর্মিণী স্ত্রীকে দ্িদি-_বোন সম্বোধন ক'রে থাকেন । 

২য় সথী। তা ই,কৃ গে বোন, নূতন ত? প্রেমের ধারা নিত্য 
নূতন ন| হ'লে মিষ্টি হয় না। 

১ম সথী। একথা একবার বৌ রাণী জয়মতীকে বলিস্ দেখি, 
ক্ষেমন তোমায় মিষ্টি বাসে ! 

২য় সবী। তার ধারাকারার কথা ছেড়ে দে বোন? সমন্ত 

বয়সের ছু'ড়ী যেন বশিষ্ঠ দেবের অকুন্ধতি মা ঠাক্রুণ। না আছে 
একটু ফূর্তি,আর না আছে একটু আমোদ-__কেবগ জপ আর তপ ! 
স্বামীর স্থখ--ন্বানীর শান্তি বসে ঝমে ভাবছেন । অমন যে সোনার 

চাদ ছু'টী ছেলে, তাদের উপরেও বিশেষ দৃষ্টি নাই। রাঞ্জকুমার ও 

আবার. তেম্নি, দিনরাব্রিই কেবল ভাবেন, আমোদ আহলাদ তারও 

যেন চক্ষের বালাই । | 

আসথী। সত্যি বোন, রাঞ্জকুমার কি ভাবেন বল্ (দেখি? 
দেখিস্ না, তেমন যে ঠাপা ফুলের নত রং, তা যেন দিন দিন কালি 

| 
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পড়ে যাচ্চে। তেমন যে ননীর মত কোধল মুস্তি, তা যেন দিল 

দিন কাঠ হ"য়ে যাচ্চে। 

২য় সথা। ও সকল ভাই,বড় লোকের বড় ভাবনায় । আমরা 
চুনো পুঁটি, তার খপর কেমন 'ক'রে বুঝব বল? তার চেয়ে সু 

একটা ফৃত্তি গোছের গ্রান টান করি আয়। মন বেশ খুমীতে 
থাক্বে। 

৩য় সধী। তা ব'লে পুরোণ কাম্ন্দি বের কর না। 

নুতন রকমের, নূতন ংয়ের গান চাই ধন! তা না হ'লে ভাল 

হবে না। 
সকলে! গীত 

বেশী গীরিত নয় ক' তাল রাই। 

৩ন্স সথা। চুপ, চুপ, ঢের হয়েছে; ও বাব, এ যে আবার 
মান্ধাতারও আগেকার । রক্ষে কর উব্বণী-রস্তা ; আর তোমাদের 

গান গেয়ে কাজনি ! 

১ম স্থী। হল না? তবে (কর্ণে কথন) এই গান গাই আয়। 

| নকলে 7 গীত 

| | বড় খিরহ বধু, গাঁ করে ছম্ছম্। | 

সখী । মরণ, গানের ভঙ্গীদেখ! এমন গান কার 
বাধা ল! ? সে কৰিওয়ালার য্দি একবার দেখা পেতুম, ৬, | 

খংরে তার বিষ্দীত ভেঙ্গে দিতুম। * ০ 

" সী । ওলো, তবে সেই গানটা । ( কর্ণে রা 
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গীত 

সকলে। আঙুরের রমে ভিঞ্জান প্রণয় ভেরান ক'রেছে প্রেমিকবর 

৩ল্গ সখী । এটা তত মন্দ হবে না। 

সকলে। নীলবসনা হেমাঙ্গী লগ্ন! জায় লো মার ধর. ধর. ধর | 

১ম সথী। লাগছে কেমন ? 

মকলে। তুই নো লে! কচি খুকি, কটাক্ষে মদন ডাকি, 

ক'র্তে পাঁরিস পলকে লো৷ আশৈলবন্ুন্ধর! থর থর. থর. ॥ 

৩য় সথী। এ কবিকে শরীপ্রই কিছু উপঢৌকন প্রেরণের 

ব্যবস্থা করা উচিত। তা না হলে আমাদের মত রসরঙ্গিনীদের 

সম্মানের ক্রটি হবে। এতে স্তাক্সদর্শন, বেদবেদাস্ত, বিজ্ঞান সব 
রয়েছে ১ বিশেষতঃ ছন্দ-বন্দ অতি মধুর । 

_ জয়মতী ও গদাপাণির প্রবেশ । 

জয়মততী। অতি মধুর হ'লেও হদগ্ন অতি চঞ্চল হয়েছে 
বোন! ভোমরা একটু বিশ্রাম কর গে.। চি 

৩য় সবী। ওলো আয় লো আয়। (জনান্তিকে) এ 

চঞ্চলতার ভাব কি বুঝণি অধ্থিকে ! মাগ-ভাতারের প্রণয়-কথা 

যবে। 0. 
০ [ সহচরীগণের প্রস্থান । 

. জয়মতী। হথান্র্ন্থ! ওরপ বিমলিন মুখ দেখ্তেও বড় কষ্ট 
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হচ্চে! শরতের রা | মেঘে ঢাকা হি? কেন? সুখের বসস্তে 

কোকিল গান গাইবে না কেন? | 
গদাপাণি। চাদ যে গুরুপত্ত্যুপহারী মহাঁপাঁপী; তাই মেঘ 

মাঝে মাঝে এসে তার মুখ টেকে ফেলে, সকল সময় দেখতে দেয় 

না। কোকিল বড় প্রোমক, তাই সে মুখের বসন্তে বিরহ- 

মিলনের মধুর মিলন ক*রূতে সকল দিন প্রাণের উচ্ছাস বা”র করে 

না জয়মতি! জয় শিব-শস্তু ! 
জয়মতী। ভুলালে চণ্ল্বে না; ব'ল্তে হবে, কেন আপনার 

আজ ভাবান্তর ! ম| দুর্গা কি আপনাকে দিনরাত্রি ভাবাবেন ? 

গদাপাণি। ভাবান্তর কেন? জানি না জয়মতি, ভাবাস্তর' 

কেন! প্রাণে যেন কেমন হতাশের বাতাস হুহু ক'রে ঝঃয়ে 

যাচ্চে! কে যেন কে পাঁগলিনী নিরাশায় শোকের গান বেদনার 

স্থরে কানে এসে গাচ্চে! কে যেন কে পাগল হাহাকারের 

ধুধু শশান বুকের ভিতর দেখিয়ে দিচ্চে! বুঝতে পার্ছি ন। 

কল্পনাতেও আন্তে পার্ছি না--কেন ছুণক্ষণের আঁভজ্ঞান এত 
আমাঞধ অনুভব করাচে। তাতে পিতা আগ্জ বন্তবরাহ শিকারে 

মহারণ্যে গমন ক'রেছেন, নীচমতি মন্ত্রী আনন্দবরুরা নাকি তার 
অন্নঙ্গী হ₹'য়েছে। শুন্ণাম, পিতার |শৃকাৰে যাবার তত অভিমত 

ছিল না; কেবল প্রজামনোরঞ্জনে ভাবী বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান 
ক'রে আনন্াবরুয়ার মতে শিকারে বহিগ্তি হ'রেছেন। দু'দিন 
হ'ল, এখন পিত। গ্রত্যাবৃত্ হলেন না! কি হি বাবা পশু 
মনে কি আছে? 
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জয়মত্ী। পিতা পাপিষ্ঠ আনন্দবরুয়াকে সঙ্গে নিলেন কেন? 

যে ছুরাত্মা ষড়যন্ত্রে আসামের রাজবংশকে ধ্বংস ক'রে ফেল্লে, 

সে কালসর্পকে তবু তিনি চিন্লেন না? | 

গদাপাণি। না জরমতি, তুমি বোঝ না, পিতা সঙ্গত কার্যযই 

ক,রেছেন। বর্তমান কালে সমুদায় রাঁজপক্তি মন্ত্রী আনন্দবরুয়ারই 

করতলগনত ! তার বিরুদ্ধে বা অনভিমতে পিডদেব কোন 

কার্ধায কার্ল, আমরা ষে পিতার আশা এখনও কঃর্ছি, সে 

আশ! এতক্ষণ বহুপূর্বে ধ্বংস হ'ত। . ক্রুর কালসর্পকে স্ব ঈচ্ছায় 

উত্তেজিত ক'রে মৃত্যুর সম্মুখীন হ'তে কার ইচ্ছা হয় জরগতি ! 

পিতা একান্ত অনভিমত করলে দুষপ্রকৃতি হয় ত জনসমাজে 

রাজসম্মান দেখিয়ে উপস্থিত পিতার অন্দঙ্গী হ'তে ক্ষান্ত হ'ত, 

কিন্তু গুপুভাবে গুপ্তঘাতুককে পিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণ কপ্র্ত। 

এতে বরং সে নিকটে থাকায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সহজে পিতার অহিত 
সাধন ক"র্তে পার্বে না। 

পুস্তকহস্তে রুদ্রসিংহ ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ । 

কুদ্রসিহ । ঝলে দি? ব'লেদি? মাকে বলেছি চন্দ্রনাথ । 

চন্ত্রনাথ। ব'লে দি? বলে দি? আমি বাবাঁকে তোমার কথা 

বলে দি? | ও 

 কুদ্রপিংহ। ওমা, তোমার চন্ুনাথ আজ পঞ্ডিতজীর কাছে 

একেবারে বোকা! ডালি একটা কথ!9 বাপে নি 

: না 1 | 
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 ভ্্রনাঁথ। ও বাবা, পঞ্ডিতজী করে--দাদার ুরুক্ির পড়! 

একেবারেই হয়নি । 

[. জরমতী। তোরা ছু'জনেই বড় ষ্ট হ”য়েছিস্ ! 

চন্দ্রনাথ । হা মা, দাদা বড় ছুষ্ট । 

রুদ্রসিংহ। হী মা, আমি একাই ছষ্ট, চন্ত্রনাথও দুষ্ট নয়? 
,. গদাঁপাণি। আচ্ছা! কে কেন ঠাণ্ডা ছেলে --আপন আপন 

পা লেখ দেখি? | 

.. চন্ত্রনাথ। আমি গোড়া থেকে লিখে যাই, কেমন বাবা! 

দেখ না, কার আগে লেখা হয়। (লিখন) 

_. কুদ্রদিংহ । তাতেই বোঝ| যাবে। চক্রনাথ, যেন ধিং হয়ে 
উঠেছে । (লিখন) 

জয়মতী। আপনি কেন পিতার অনুসন্ধানে গুপুচর প্রেরণ 

করলেন না £ 

গদাগাণি। গুপ্তচর । হান্স জয়মতি! ছুরাতআ্মা আনন্দবরুয়। 

কি আমাদের স্বপক্ষীয় প্রজাগণকে আমাদের নিকটে রেখেছে? 
ভার! রাজধানীর বাহিরে । বিশেষতঃ এখন আসাম রাজ্যের যে 

 খবস্থা, তাতে কে আমাদের স্বপক্ষ আর কে আমাদের বিপক্ষ, তা 

বুঝবার উপায় নাঈ। যাকে হয় ত ্বপৃক্ষ ব'লে নিশ্চ় কঃবে গুপ্ত 
কথা বাক্ত কার্ব, সে হয় ত আনন্দবরুয়ার পক্ষতুক্ত, আমাদের 

| বিপক্ষীয় ব্যক্তি; স্থতরাং রাবণের চিতার মত জলস্ত চিতা! নিয়ে 

আমাদের দিনরাহি জল্তে পুড়ে তে হবে। পে চিতার, আর নির্বাণ 
নত 
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চন্দ্রনাথ । আমর! অহমবাসী ; মোদের লগে পারিব কেঃ 

(পাঠ করিতে করিতে লিখন ) 

জয়মতী। সকলই বাবার ইচ্ছা! নাথ! তার জন্য ভাঁবচেন 

কেন? মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, মানুষের বাসনা কোন্ কালে 

পুর্ণ হয় নাথ! কোটী কোটী লোকে ত উচ্চপদ প্রার্থনা ক'র্ছে, 
কিন্তু কর জনের আশার পূরণ হ'য়ে থাকে? মা যে আমার 

ইচ্ছাময়ী নাথ! 
চন্দ্রনাথ । এই মা, দেখত কেমন আমি লিখিচি? দাদার 

এখনও হয়নি! 

রুদ্রসিংহ। না. হয়নি, এই দেখ ত আমি কত লিখেছি। 

জয়মতী। এত বর্ণাগুদ্ধি ! রুদ্ূপিংহ, তোমারই বড় ভুল। 
যাও, একটু থেলা ক'রে এস গে। সরমার কাছে খাবার খেয়ে 
যেও । 

কুদ্রসিংহ। না, আমি ন! লিখে যাব ন। । কেন মা, আমার 

 তাড়াতাড়িতে লিখতে ভূল হয় ? 

গদাপাণি। একটু মনোযোগ দিলে আর ভূল হয় না। 
এখন যাও, থাবার সময় খেতে ভয়, খেলার সমম্ন খেলতে হয়, 

পড়ার সময়. পড়তে হয়। যাঁরা সময়ের সৎব্যবহার করে, তারাই 

| সংসারে উন্নতি লাভ করতে পারে। 
- উন্ত্রনাথ। এস না দাদা, তৃমি বড় এক গু »য়ে। 

 কগিহ। আহ্লাদে পুতুল আমার। রা 

[ শভয়ের প্রস্থান । 
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 জয়মতী। মহামায়ার কি স্ৃঙ্টি নাথ! কোথা হ'তে এ আনন্দের 

ধার! ছু”্টী এ দুঃখের মরুকে রসাতে এল? বাছাদের যখন দেখি, 

তখন তাদের অর্দস্কূট মধুর কথাগুলি শুনি, অমনি আমি 

শোক-ছুঃথভরা সংসারের স্বৃতি একেবারে ভুলে যাই । 

গদাপাণি। আমার পক্ষে সব রি জয়মতি! আমি যখন 

বাছাদের দেখি, তখনি শোকের স্রোত আমার হৃদয্পে আপন! হ'তে , 

ভীষণ ভাবে আঘাত কণ্রতে থকে । মনে হয়, হা ভগবান, কেন 
আমার ওরসে এমন দেবকাস্তিবিনিন্দিত পুত্র ছু'টীকে 

প্রধান করে ছিলেঃ কোন দরিদ্র বা মধাবিত্ত ভাগ্যধরকে 

প্রদান ক'লে এদের পরমাধু থাকৃতে আয়ুহীন হ'ত না! হায় 

জয়মতি, আমরা যে রাহুকবলত আসাম-রাঙ্যের রাজা ! সুতরাং 

আমাদের পুত্রের আর জীবনধারণের আশ! কি আছে? বাঝ৷ 

শিবশঙ্কর ! 

বেগে কুদ্রপিংহ ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ। 

কদ্রসিংহ। ওম1--ওম' ) একটা পাগল । 

. চন্ত্রনাথ। ওম!, পাগল বলে কি নাঁ, একট! গান শুন্বি 1 

রুদ্রসিংহ। ওমা, পাগলট! মাবার. বলে কি, তুই আমার 

গদ্দাপাণির ছেলে? তোর বাপ কেমন আছে রে? 

 চন্্রনাথ। ওমা, আমার আবার চুম খেয়ে বলে, তুই বুঝি 
আঁমাদের জয়মতীর ছোট ছেলে ? তোর মা কেমন গাছে বল্ 

দেখি? | | 
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কদ্রসিংহ । আবার বলে, একবার তোর বাপের সঙ্গে আমি 

দেখা কপ্র্ব। 

গদাপাণি। সে পাগল এখন কোথায় বাবা ! 

ছদ্মবেশী পাগলের প্রবেশ । 

পাগল। জয়মতীর ছেলে দ্র'টে৷ বড় ছষ্ট, আমায় “পাগল 

পাগল” ব'লে ক্ষেপিয়ে দিলে! গদাপাণি তুই তাল আছিস? . 
গদাপাণি। (ম্বগত) এ কে পাগল! যেন কথাগুলি ভাল- 

বাসা মাথান ! (প্রকান্তে) তুমি কে বাবা! এরাজ্যে এক পিতার ভিন্ন 

এমন স্নেহের সপ্বোধন কাঁর”নি কট শুনি ন! বাবা । তুমি কে বাবা! 
পাগল । কেন তোর ছেলেরা ত ব'ল্চে পাগল। 

জয়মতি। এরা বালক, শিশুপ্রকৃতি বাঝ, কাকে কিব তে 

হয়, ত। ওদের জ্ঞান নেই ! ক্ষমা ককন বাব! ! 

পাগল। বলি, তোরা সব কেমন আছিস্? একবার দেখতে 

এনুম, তোদের জন্তই আমার ভাবতে ভাব তে দিন গেল! 

গীত 

আমি ঘেআর ভাবতে পারি না। 

ক্ষেপা তুই এমন ভেষে বাঁচ্বি ক'দিন। ভাষনাতে ঘুম দিলি ন1 

আমি জন্মে ছিলুম অথৈ জলে, ভেসে ভেদে লাগঙুম কুলে, | 
: ম্বর বাধিনু মনের ভূলে, সে ঘরে আর থাকতে হ'ল না, 

দেখা যে দিনরাত্রি ভুতের কে' দল, কেন ক্ষেপা আগে ভ্বাবংলি না। 
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আমি কে কোথায় ছিলুমঃ কেন বাঁ এ ভবে এলুম, 

ইখ-ছুঃথকে কেন নিলুম, ভালবাসলুম কেন. ধাসনা, 

আলে!-অপধার ঘে ভবের মেলা, ক্ষ্যাপা তুই তারে বুঝলি না ॥ 

দুর, দূর, তোরা সব আমারই মত, আমার এখানে কান্বে ন।। 

[ প্রস্থান । 

জয়মতী। যথার্থ ই পাগল । 

গদাপাণি। ভাবুক পাগল। গানটা অতি মাধ্যাত্সিক । ওর 

গভীর তত্ব বর্ণে বর্ণে ছনে বন্দে যেন মুক্ত তরঙ্গের মত খেল্ছে। 

শিবরাষের প্রবেশ । 

শিবরাম। রাজননদন, আমার নাম শিবে বরুয়া ! 

ক্ষদ্রমিংহ। ওমা, খুনে খুনে! 

' চন্দ্রনাথ । ওম. বড় ভয় পাচ্ছে, আমাদের খুন করবে? 

শিবরাম। ভন নেই, আমি সে কাজ ছেড়ে দিয়েছি। 

 গদাপাণি। তাহ'লে তুমি অন্তঃপুরে কেন? 

শিবরাম। আপনাদের প্রাণ রক্ষা ক*র্তে। | 
শর্দাপাণি। প্রাণ রক্ষ/ করতে, না প্রাণনাশ কামুতে? 

তোমাকে কি আমি চিনি না শিবরাম 1 .. - 

'শিবরাম।. চিন্বেন না কেন রাজপুত্র! এ আসাম- রাজ্যে 

চি আবার না চিনে কে! নরকের রৃমি, বনুন্ধরার বাঁক্ষদ, 
নির্দয় নিুর চণ্ডাপ শিবে বরুয়ার নাম শুন্তে 'কারও বাকী নাই। 
আমার লামে ভূতে পথ দেখায়, তেমন যে জীবদংহারক বম, সেও 
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আমাকে নিত ভয় পায়। । কি সে ভয় নাই, রাষকুদার ৷ | এখন 

আর আমি শিবেবরুয়া নই, আপনার পিতা মহারাজ চণ্ডেশ্বর আজ 

মৃত্যুকালে আমার শিবরাম নামকরণ ক'রে শ্বর্গগামী হ'য়েছেন । 

গদাপাণি। আ্যা--আনা পিতার মৃত্যু হয়েছে! কে বে 

কে বাল্লে। বাব! শঙ্কর, একি শুনি! হ1! পিতা-_-হা পিতা ! 

জয়মতী। ওমাত্র্গ!কিক্র্লিমা! 

বালকন্বয় । ও মা--ও মা, দাদ] মহাশয় দাদা -মাহাশর ! (রোদন) 

গদাপাণি। নির্দায় দন্ত | তুমিই ত আমার সেই পিতৃহস্ত! ? 
শিবরাম। ই রাজকুমার; আমিই আপনার পিতৃহস্তা | 

এই নিন্ তরবারি--মআামায় সংহার করুন। শিবে আজ আপন 

পাপের প্রায়শ্থিত্ত গ্রহণ ক/র্তে প্রস্তত হতে পেরেছে। না-না-- 

আসন্নমৃত্যু মহারাজের শেষ আজ্ঞ! লঙ্ঘন ক'র্তে পারব না। 

আপনাকে আমায় রক্ষা করতে হবে। আপনাকে এইক্ষণেই 

রাজধানী হ'তে পলায়ন কণর্তে হবে। | 

গদাপাণি। শিবরাম, পিতা না তোমায় অতি রিশ্বাস 

করতেন 2 আমরা তোমার চবিত্র জেনে পিতাকে সে কথা বলেও 

তিনি তা বিশ্বাস ক*র্তেন না, তা তুমি জান্তে ? 

শিবরাম। জানতাম । 

_. গ্রদাপাণি। আহে! নিষ্ঠুর, তবু তুমি আমার সে পিকে 
আছ, হতা! ক"র্তে পার্লে? কঠিন, সে সরলবিশ্বাস পিতাকে 

আমার হত্যা ক'র্তে তোমার পাষাণহস্ত ভগ্ন হ'ল না? তোমার 
জম হৃদয় একবারের জন্ত কেপে উঠল না ৪ 
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লা লোনান 
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শিবরাম। কিছুমাত্র না। আমার হৃদয্নক্ষে আমি চিরদিনই 

বুঝিয়ে আস্ছি, তুমি সব কর.কিন্ত কখন বিশ্বাসঘাতক ভোয়ে! না । 
. শদ্দাপাণি। ওরে পাপিষ্. তবে একি তোর বিশ্বাসঘাতকতা! 
নয়? কে ধল্বে নয়? একটা বনের জানোয়ারকে জিজ্ঞাসা 

ক'র্লে সেও এর সহুতর প্রদান ক*র্বে। 

 শিবরাম। যারা শিবে বরুয়ার হৃদয়-দর্পণে মুখ দেখেনি, যারা 
তার ত্রিসীমায় কখন বেড়াতে সাহস করেনি, তারাই ব+ল্বে, 
কিন্তু রাজকুমার, আমি নরঘ'তক চগ্ডাল হণ্লে ৪ বিশ্বাসহস্তা 

নই; এই মনে ক'রে এখনও আমি আমার পাপতাপভর ক্লান্ত 

শরীরের শ্লীঘা বোধ করি। আমি কোন দিন, কোন সময়, কোন 

কৃত্রিমভাবে মহারাজের বিশ্বাসোঁৎপাদনের জন্ত কোন কার্ধ্য 

সম্পাদন করিনি-_-লভরাং আমি নিম্পাপ। তিনি আপন বিশ্বাসে 

আমায় বিশ্বাস করেছিলেন -তার দাদী আমি নই। তার দ্বারী 

বিশ্বের অষ্টা__বার জীবের অন্তরের ভাব বুঝতে তিলেক সময় বিলম্ব 
হয় না। 

-গর্দাপাণি। এখন তোমায় আমি কিরূপে বিশ্বাপ কণর্তে 

পারি শিবরাম! কিরূপে আমি তোমার কথায় রাজপুরী হ'তে 
পলায়ন ক'র্তে পারি ? 8 

শিবরাম। বিশ্বাদ করুন রাজকুমার! যাদের প্রাণ নেবার 

দন্ত এতদিন শিষে বরা লোলুপদৃষ্টিতে কাল প্রতীক্ষা ক'র্তো, 

কাজ দে তাদেরই প্রাণরক্ষার জন্য শেষ উপদেশ দিতে তাদেরই 
স্বাস্থ হয়েছে । কি ক'রূলে বিশ্বাসি ক'র্তে পারেন, তাই বলুন ?.. 
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জয়মতী। বাবা! তুমি আমার পিতা, আমি তোমার কন্তা, 

কন্টাপুত্র, জামাতাকে রক্ষা কর। 

শিবরাঁম । মা, আমি তোর সন্তান, সরল বিশ্ব কর্মা! 

এতদিন শিবে বরুয়া কার' কাছে মাথা নোয়ায়নে, কিন্তু আঞ্জ সে 

তোনেরই প্রাণরক্ষার জন্ট তোদের পায়ে মাথা হুয়োচ্চে, সন্তানের 

উপর সভম্ত্ ঘ্বণ। পরিত্যাগ ক'রে ক্ষমা দে মা-ক্ষমা দে। প্রেণীম) 

গদাপাণি। তুমি যে' আমার পিতাকে হঠ্যা ক'রেচ, তার 
নিদর্শন কিছু আছে? 

শিবরাম । আছে বৈকি, এই দেখুন, মহারাজের হীরকানু- 

রীয়। (প্রদান ) | 

গদাপাণি। : হা পিতা, হা পিতা, এখনও আমার মৃত্যু হলনা 

কেন? শিবরাম, তুই আমার প্রাণ হত্যা কর্! তোর কাছে 

আমার এই অনুরোধ । ্ 

শিবরান। রাজকুমার | শোকে ধৈর্য হারাবেন্ ন। বহুক্ষণ 
হতা। কাণ্ড হ'য়ে গেছে । এতক্ষণ মন্ত্র্দলের নিকট সে সংবাদ 

উপস্থিত হ'পল। সে সংবাদ পেলেই তারা আপনাকে রাজা. ক'র্বার 

জন্য মাহ্বান ক"রুবে। তখন আর আপনি পলায়নের সুযোগ পাবেন 

ন1। আর আপনি একবার রাঙ্গা হ'লে-তখন - অ।পনার 

মৃঙা ফ্রবানশ্চিত। এখনও মহারাজের মৃত্যু সংবাদ নগরে 

প্রচারিত হয়ানি, প্রচার হ'লে আর রক্ষার পার থাক্বে না! । 

-বিশ্বাদ করুন__রাজকুমার, এখনও বিশ্বান করুন। ধ্ সাঙ্গ, 
আমি বিশ্বাসঘাতক নই। 
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জরমতী। প্রভূ, বিশ্বাস করুন, আর বিশ্বাস না ক 'রূলেই ব| 

উপায় কি? বরং বিশ্বাসে প্রাণ রক্ষা হতে পারে, কিন্তু অবিশ্বাসে 
ত জীবন রক্ষার উপায় নলাই। তখন আপনি অনুমতি দান করুন, 
আমি এখনই ছগ্মবেশের আয়োজন করিগে। মহামায়ার বাসনাই 

পূর্ণ হ'ক্ নাথ! 

গদাপাণি। তবে তাই; ভোর ধর্ম তোর নিকট শিবরাম। 

ভূই পিভৃহন্তা হ'লেও আমাদের জীবন দানের গল্থ' প্রদর্শন কর্তী। ! 
এতেও তোকে তক্তি ক*র্তে পারি। রাণি! তবে তাই ; চল-_. 

এই দণ্ডে পলায়নের উদ্মোগ করি। শিবরাম, তুমি ত যাবে? 
শিবরাম। যাব বৈকি, আপনাদ্ধিগে কোন নিরাপদ স্থানে 

রেখে এসে, তারপর আমি আমার এই বিশ্বাস-ঘাতকতার দণ্ড 

গ্রহণ ক'র্তে একবার মন্ত্িদলের সমীপবর্তী হব। সে অনেক 

কথা রাজকুমার, পরে সব শুন্বেন্। এখন শীন্্ প্রস্তুত হবেন চলুন। 

শিবে বরুয়া, তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক আছে । 
. গদাপানি। চল, চল, এস প্রাণাধিকগণ! শোকাশ্র ফেল্তে 

ফেলতে জন্মের মত রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করি এস) বল ৰল, 

জয় হর হর শঙ্কর ! : | 

. করসিংহ। বাবা, চন্্রনাথ কাপে, ওকে কোলে ক'রে 
নাও ॥ ( গাগা নি চন্্রনাথকে ক্রোড়ে গ্রহণ ) 

০ নিন স্থান | 



* তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 

পথ। 

ছান্মবেশী নন্দী-ভূঙ্গী প্রভৃতির প্রবেশ | 

ছন্মবেশী, নন্দী-তৃঙগী প্রভৃতি। গীত । 

কেঁদে নাও সোনার যাছু পার্বে কিছু শিখতে । 

গুরুমহাশয় বেত মেরেছে, কেঁদে কেঁদে তবে শিথেচ লিখ তে 

কেদেচ যখন এলে, আবার কেদে যাষে চ'লেঃ 

ভধে কবে হেসে ছিলে, পার কি তুমি ব'ল ভে, 

: হার যাতায়াতে, কান্না যাছু, তার মাঝে হাদি মিথ্যে | 

ছ।ল! কার! ভাল জেন, সন্দ তাতে-হয় না যেন, 

ক নয় জকুলতা আম্বে কেন মনের মানুষ চিন্তে, 

মে ভান.তে চার না হাসির ঢেউয়ে,চার় চ'থের ছলে ডুবতে 

[ সকলের প্রস্থান । 

চতুর্থ গর্ভঙ্ক । 

মন্ত্রণা-কক্ষ। 

.. মন্ত্িগণ ও জয়কেতুর প্রবেশ । 
. জরকেতু। আমার কাছে আর উড়তে হবে না দেবারা ! 
সামার নাম জরকেতু, আমি কনের থরের মাসি, আব বরের ঘরের 



নু । 
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নি । | তবে বে মূলে খাঁটি আছি। রাজবংশ আমার চির-শক্র ; এ 
কথা ত কার" কাছে বলা যায় না, আর আপনাদের কাছে বল্লে ত 
আপনারাও আমায় কোন গোঁছ ক”রে রাখবেন না। কাজেই 
প'ড়ে মার খাচ্চিলুম্! জয়কেতু--নদীর জল কোন্ দ্রিকৃটা উচু র্যা, 

অমনি বলম, হু্ুর কি দেখছেন) তিনি বল্লেন যদি--এই 

দিকৃটা, আমিও অমনি তখনি বল্লম _হুজুরের চ'ক্ষের জ্যোতিংঃট! 

কিন্তু খুব! বাস্--হুজুরও খুসি-আর গোলামও খুসি | কিন্তু দেব- 

তারা, শিবে বরুয়াকে বিশ্বাস ক'র্বেন না । সে আঁজই রাঞ্জকুমার- 

গদ্দাপাণিকে রাজধানী হ'তে সরাবে। সরাবে কি, বোধ হয়, এতক্ষণ 

সবিয়েচে। 

আনন্দবরুয় | কি বিশ্বাসে তুমি এ কথা বল্চ? 

অন্ঠান্ত মন্ত্রিগণ । অসম্ভব, অসম্ভব ! ক 

জয়কেতু । মশার, জন্যই আমি প্রথমতঃ আপনাদের ব'ল্তে 
স্বীকার করিনি । জানি জয়কেতুর কথায় কারে বিশ্বাস হবে না; 
তবে মশায়, এ জান্বেন, জয়কেতু ভর! ডবোয় না। 

আনন্দবরুয়া । জয়কেতু,তুমি,আনন বরুয়াকে চেন ?যার প্রচ 

বিক্রমে--প্রথর কৌশলে আজ আসাম-রাজা থর থর কম্পিত, 

লমুদায় রাজশক্তি ঘার হস্তগত, তার- নিকট মিথ্যাবাকা বালে 
যথোপযুক্ত শাস্তি আছে জান? 

জয়কেতু। আবার সত্য বলেও 9 পুরফার আছে, তাও 

] জানি দেবতা ! . ৃ 

.. আনন । নিশ্__তাহবে শুধু সী কেন, তুমিও 
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একজন আমাদের প্ররূত বন্ধুমধ্যে পরিগণিত হবে । কে আছিস্, 
শীঘ্র রাজকুমার গদাপাণির সংবাদ নিরে আয়। তিনি এখন কোন্ 
অবস্থায় আছেন, তাই আমি জানতে চাই | | 

জয়কেড়। আর শিবে বরুয়ার সংবাদটা ভানু না দেব! ৃ 

আননা বরুয়া। মহারাজ চগ্ডেশ্বরের মৃতদেহ তুমি স্বয়ং 

দেখেছ? 

জয়কেতু । স্বয়ং, আমার সাকার মূর্তি তখন তথায় দঙারমান 

ছিংলেন। 

য় মন্ত্রী। শিবেই হতা! করেছে, বুঝেছ? 
জয়কেতু । 'সেটা মাপ ক'র্বেন, ততটা খবর নিতে আমি 

ভরসা করিনি । তবে শিবের ভাত-পা ও মুখে রক্তের ছিটে 
(দখেছি হুজুর ! 

৩য় মন্ত্রী। সে তোমায় কি কলে? | 
জয়কেতু। বল্লে-য। ক*র্বার তা করেছি, আর ন্য়। 

আনন্দ বরুয়ার কাছে বেশ পুরষ্কার পেয়েছি । গধ্ধাপাণিকে আজই 
সরাব। 

র্থমন্ত্রী। তুমি কোনও প্রতিবাদ কণর্লে না। | 
ঈয়কেতু । প্রতিবাদ কণ্র্লুম না! সেই নিয়ে আমার সঙ্গে 

যেন অধ্যাপক বিদেয় নিয়ে ঝগড়া । 

আনন্দ বরুয়া। তাই বদি হয়, তাইঠলে কি শিবরাম, তুমি 
আনন্দ বরুয়ার নিকট পরিত্রাণ পাবে? যদি জয়কেতুর কথা সভ্য 
হয়, তাহ'লে তোথার দেহ থণ্ড খণ্ড ক'রে শৃগ্গাল-ঝুকুরকে এই 



৩৪ কাণ জধুম্তী । 

দৃচুণে | বিভাগ: ক'রে দোব। তখন জানবে, বিবাদ তকিভা 

কঠোর নির্যাতন কিরূপ! শিবরামের এই কাজ! 

বেগে ছদ্মবেশিনী পাগলিনীর প্রবেশ । 

গীত 

পাগলিনী। তোমরা কি দেখ না গো ! 

আমার মায়ের হাতের শাখা খুলে নিয়েছে গো ।। 

সাড়ি কেড়ে নিয়ে পরায়েছে থান, সিতের সিন্দ,র যুদ্ধে দিয়েছে গো | 

গনি লোক -মুখে দুষ্ঠ মস্ত্রিদলে, লোভ পরবশে ধন্মে দিয়ে জলে, 

কঠোর হিংসার কুটিল কৌশলে, রাজ্য-পিতা। রাজায় হ'রেছে গো । 

ছয় ছয় রাজা বাসবসমান, তাদের কৌশলে হরিয়ছ প্রাণ, 

আসাম মায়ের সেই কুসস্তান, বল বল কোথায় রয়েছে গে! ।। 

ওমা, ওমা, এর! যে চোখ রাঙাচ্ছে, মার্বে নাকি,মার্বে নাকি, 

পালাই পাঁলাই। 
[ বেগে প্রস্থান। 

জয়কেতু। ধর্ ধর্ ছু'ড়িকে, ছু'ড়ি পালাল পালাল। 
সকলে। যেতে দাও, যেতে দাও, পাগলিনী, পাগলিনী। 

আনন্দ বরুয়া। পাগলিনী সন্যা, কিন্তু পাগলিনী এত সংবাদ 
কি প্রকারে জান্লে ১ 

জয়কেতু। এই ত দেবতা, আপনি প্রধান মন্ত্রী হয়ে এটা 
আর বুঝতে পার্ছেন না, এ দব সে শিবেবরুয়ার কাজ! সেই 

- এই. সকল কথা প্রকাশ ক'রেচে। 



রাণী জয়মতা । ৩৫ 
শত শশল হা ১ত২৬১২৭০০৩এসডর ১৬ ১১১৩৩৩০০৩০৮ ১৩৩০১১৯৪৩৮০ ৮৮৩ 

আনন্দ বরুয়া। নিঃসনদেহ 1 অনথমান্র- ্রান্তি রি | (শিবা 
তুই বিশ্বীসহস্তা ! কিন্তু-কিন্তু--বিশ্বাসঘাতকের কি শাস্তি, তা কি 
জানিস্ না”? 

উন্মন্তভাবে.শিবরামের প্রবেশ । 

শিবরাম। জানি_জানি আনন্দ বরুয়া, বিশ্বাসঘাতকের 

শান্তি প্রারশ্চিস্তবিবেকে নাহ। কিন্তু তুমি কি এ মহাপাপের 

উপযুক্ত শান্তি জান ট এর কত দরক্ষণার প্রয়োজন হয়, তার কি 

কোন ব্যবস্থা-পঞ্র সংগ্রহ ক'রেচ ? 

আনন্দ বরুয়া। একি শিবরাম, তুমি ষে. একেবারে উন্মত্ত 

হ”য়েচ 2 

শিবরাম। উন্মত্ত হ'য়েচি, না উন্মত্ত ক'রেচ আনন্দ বরুয়া ? 

আনন্দ বরুষ্ধা। কি, আমি তোমায় উন্মত্ত ক'রেচি ? 

শিবরাম । নিশ্চয়, শিবরাম নরঘাতক চঙাল বটে, মিথ্যাবাদী 

নয়। 

আনন্দ বরুয়া। সত্যপন্ধ, তাহ'লে তুমি আমাদের কার্ষ্যে লিপ্ত 

ছিলে না? | 

শিবরাম। ছিলাম, স্বইচ্ছায় নয়, কোন পিশাচের কুমন্ত্রায়। 

আনন্দ বরুয়া। শিবরাম, সাবপানে খাক্য নিঃসরণ ক"র্বে। 

শিবরাম। পুর্ণ তরী ডুবে গেছে, এখন আর সাবধান হ'লে 
কি হাবে আনন্দ বরুয়া ! 

আনন্দ বরুণা । জান তুমি মানুষ, দেবতা নও? 



৬ রাণী জয়মতী। তে 

শিবরাম। জানি আম মানুষ, পিশাচ নই । 

আনন্দ বরুয়া। জান আমকে? 

শিবরাম। জানি শিবরামকে নরকে দেবার কর্তা তুমি । 

আনন্দ বরুয়ী। এখন কি স্থির করেছ, বলবে 2 

শিবরাম। ঝল্ব না কেন, সব বল্ব, আমি আর তোমাদের 

সংশ্লিষ্টে নাই । 

আনন্দ বরুয়া। ভাল, তাহ'লে আমার মন্রগুপ্তি প্রকাশ করবে? 

শিবরাম । ক'র্ব কি, কর্ছি। 

আনন্দ বরুয়া। ধার্মিক, এ বিশ্বাসঘাতকতায় কি অধশ্ম নাই? 

শিবরাম। চোরের চুরির বিচার কর্বার শক্তি নাই। 
আনন্দ বরুয়া। নাই থাক্, এতে তোমার মৃত্যু হ'তে পারে। 

তুমিই গদাপাণিকে রাজ্য হ'তে স্থানাস্তরিত করেছ? 

শিবরাম । হা1। 

আনন বরুয়া। কণ্র্ূলে কেন? 

শিবরাম। আনার প্রাণ চাইলে । 

আনন্দ বরুয়া। তুমি সতা কথা বলছ, তোমায় ক্ষমা ক'রলাম, 

কিন্তু তোমার ব্রত তুমি ভঙ্গ ক'র্তে পার্বে না। ্ 
শিবরাষ। একথা *লেকেঠ আররক্ষাকর্বেকে? 

আনন্দ বুয়া । এ কথা খলি আ:ম, আর রক্ষা করুক তুমি । 
শিবধাম। ছুরাশা।, নিশা রাঁজদ্রোহী,আনন্দ বরয়ার শক্তিতে 

ডা কুগাবে না, তার শ্চি--আংনার এই বামপদ বিদলিত কার্তে 
গার: | | 
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আনন্দ বরুয়া | কি শিবরাম, তুই কি আমায় এত হৃব্বল 
জ্ঞান করিন্। (তরবারি নিষ্কাষিত করিয়! ) আয় বিশ্বাসঘাতক, হয় 

আজ এই অস্কে তোর মৃত্য, নর আমার মুত্যু । (হননোগ্যত ) 

শিবরাম। নাও-_নাও মন্তক পেতে দিচ্চি। একনার মৃত্যুই 
এই মভাঁপাপীর মহপাপের--মহাজালার অবসান ক'রবে। 

২য় মন্ত্রী। (বাধা দিয়া) জ্ঞানী সচিব, ক্ষান্ত ভোন। এ 
বিপ্নীব-কালে হত্যাকাণ্ড যুক্তি বুক্ত নয়। প্রহরি। ছুবাম্মীকে 

বন্দী কর। 

প্রথম প্রহরীর প্রবেশ | 

্রশ্ববী। (শিবরামকে বন্ধন করিয়া) এখন এ অপরাধীকে 

কিকঃর্বঃ | 

২য় মন্ত্রী। আন্ধকারময় কারাগারে রাথ্গে। পরে বিহত 

দণ্ডের ব্যবস্থ! করা যাবে । 

প্রহরী । যে আজ্ঞা । 

শিবরাম। উপস্থিত এই দও? না, না, একটু মান্র প্রার়শ্চিন্ 

হল না। 

| প্রহরী সন প্রস্থান । 

জরকেতু। দেবতাদের কি বুদ্ধি হল, বল্তে পারি না । 

বেটাকে এখানে সাবাড়ে দিলেই জঞ্জাল মিটে যেত। দেবতা, 

আমার পুরস্কার! দেখুন, জয়কেতুর কথ! মিথা| কি সত্য ? 

আনন্দ বরুয়া। অবশ্য তুমি আমাদের ধন্সবাদের পাত্র এবং 



৩৮ রাণী জযমতী । 

পুরস্কারের ফোগা। সময়ে নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবে । এখন কর্তব্য 

স্থির কর। গদাপাণি পালিয়েছে, আর আমাদের মন্্রগুপ্তি প্রকাশ 

পেয়েছে। 

ওয় মন্ত্রী। এখন অত্যন্ত সাবধান হ'তে হবে। অগ্তই রাজ- 

বংশীয় অপর একজনকে রাজা করুন। 

৪র্থ মন্ত্রী। দেখুন, রাজবংশীয় কে আছে। অথচ নিরোধ 

হওয়া চাই এবং মৃত রাজার দূরসম্পর্কাঁয় না হয়। তাহলেই 
আসাম-প্রজাগণ তত সন্দেহ ক'রতে পারবে না । 

২য্বমন্ত্রী। উত্তম যুক্তি। আর শিবরামকে রাজদ্রোহী ব'লে 

প্রকাশ করে দিন, সেই চণ্ডেশ্বর মহারাজকে গুপ্ত হত্যা 

ক'রেছে। 

আনন্দ বরুয়া। চলুন, চলুন, আর বিলম্ব করা হবে না, এখনই 

একজনকে রাজ! করা চাই; তা না হ'লে ছুরাত্মা বন্ধুপ্রোহী 

শিবরাম যে বিশ্বাসঘাতকতার কার্ধা ক'রেছে, তাহ'তে আর 

পরিত্রাণের উপায় থাক্বে না 

[ জয়কেতু ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 

জয়কেতু । (স্বগত ) কেমন বাবা ভেড়া-গেল ত! সাধে কি 
আমার নাম জয়কেতু ! জয়ের দিকেই আছি বাবা! এখন দেখুছি 

মন্ত্রীর দল নরমে পাড়ল। দেখা যাক্, আবার জয়ের পাশা কোন 

কাতে পড়ে। দীন 

মর . প্রস্থান । 
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পথ। 

নন্দী ভূঙ্গী প্রভৃতি প্রমথগণের প্রবেশ । 

গীত 

নন্দী, ভঙ্গী ইভাদি। মা কোথা তুই ধল.। 

আর ফেল কত চোখের জল ॥ 

যে দেশে মা স্বার্থ্যাগী ছিল দরধীচি মুনি হায়, 

যিনি দশের হিতে দেহ দিয়ে তুষ্ট ক'রলেন ইন্তর রাজায়, 

| ম! তার কি এই ফল॥ 

যে দেগে মা বয় গে গঙ্গা! পৃত করে ছক্ল তার, | 

ষে দেশে মা! হিমগিরি দেখছে লোকের কাধ্যভার, 

ম! তার কি এই ফল। 

যে দেশে ম! শ্রীগোরাঙ্গ চড়িয়ে দিলে সুধার প্রেম, 

যে দেশে মা উর ক্ষেতে ফুলে শসা রত হেম, 

মা তার কি এই ফল।। 

অজ যে দেশে মা এমন স্বার্থ, এমন হিংসা চলছে হায়, 

আপন ছেলে থেকে কোলে কাদায় সদাই আপন মায়, 

সে দেশ যায় ন1 কেন রসাতল, সে দেশ যায় না কেন রনাতল। 

এ সধ দেখে কার না ফেটে বেরিয়ে পড়ে চোখের জল, 

কৈ ম। তুই কোথায় আছিনও চল ম1 তুরায় পালিয়ে চল, 

চল মাঁ তুরায় পালিয়ে চল॥ 

| সকলের প্রস্থান। 



পু ষ্ঠ গর্ভান্ক । 
অস্তঃপুর | 

কপালিনী ও চওুপাত্র হস্তে চুলিকফার প্রবেশ । 
চুলিকফা ৷ দেখু তুই আমায় অমন করে দিন রাত্রি 

জালাতনু করিদ্ নি। একটু আধটু নেশ৷ জমতে দে। দিন রাত্রি 
কেবল গঞ্ধনার জন্তে ভ্যানর, দ্ক্যানর ! দাড়া না, রাজা হই, 
তারপর তোর সব বাসনা ক্ষয় ক'রে দোব। 

কপালিনী। মরু নেশাখোর, উনি আবার রাজ! হবেন! 

বুঝি ক'ল্কে পুড়িয়ে দাগ নিয়ে কপালে রাজটিকে পর্বে ? 

শ্মশানের মড়াকাঠে বুঝি তোমার রাজসিংহাসন তৈরি হচ্চে 2 

চলিকফা। হিঃ হিঃ হিঃ__যা হোক্, তুই বেশ ব'লে নিলি! 

কপালিনী। মরণ আব্ কি, হানতে লজ্জাও হয় না! 

চুলিকফা। হা দেখবৌ! এই এই--হিঃ হিঃ হিঃ--আমি যদি 
রাজা হই, তাহ'লে তুই রাঁণী হবি, কেমন? আমি তোকে রাণী 
বলে ডাকৃব! 

কপালিনী, দেখ, রাগিও না ঝল্ছি1-কপালিনী ত তোমার 

মত নেশাখোর নয়। 

চুলিকফা | কেন বৌ, নেশাটা কি মন্দ জিনিষ? কৈ, তুমি 

আমার এই নেশা দিন একটু একটু অভ্যাস কর দেখি, দেখ্বে 

কেমন মজা ! ৃ 
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কপালিনী । ধিক রে বিধাতঃ তোরে, 

ধন্য মোরে করেছ স্থখিনী ! 

ছাই পাঁশ ভাঙা কুলে! স্বামী চাই ঝ'লে, 

দিতে হয় একি বিধি হেন গুণনিধি অদ্ভূত বানরে, 
নাই যার কাগ্ডাকাওড হিতাঁহিত বোধ! 

টুলিকফা। ই গা, তুমি এত কথা কি বল্ছ গা প্রাণেশ্বরি ! 

কপালিনী। তোমার শ্রাদ্ধ হবে কবে, তোমায় পিগ্ডি দোঁব 

কঃবে, এই সাত পাঁচ কথা ব'ল্ছি ; বুঝ তে পার্লে প্রাণেশ্বর ! 

চুঁলিকফা। । তাহ'লে বল এ সব ভালবাসার কথ! ! 

কপালিনী। তোমার মু আর মাথা । 

জয়কেতুর প্রবেশ । 

জয়কেতু । কে গো. মা আছিন্ ? ওমা, আমি এসেছি। 

ওমা, আমি তোর জয়কেতু, এবার তোদের জয় জয়কার। তাই 

জয়কেতু এসেছে মা ! রাজা বাণ! কোথা, এই যে--কি ভাগ্য বাবা, 

ক ভাগ্য বাবা এই কথায় কথায় একেবারে রাজা । এখন চলুন, 

রাঁজতক্তায় বসাই গে । 

চুলিকফা। ও বৌ, এ মিন্দে কি বলে গো! হিঃ! হিঃ 

কপালিনী। তোমার মরণকাল ঘুনিয়ে এসেছে, এই কথ! 

বল্ছে! 4% 
জয়কেতু । ষাট ষাট, অমন কথা ঝখল্ছেন কেন মা! আহা, 

হা, মাগো--আমাদের চথ্ডেশ্বর মহারাজ আজ ম'রেছেন কিন! 



৪২ রাণী জয়মতী । 

কাই মন্ত্রিদল এই রাগাবাবাকে রাজ! ক্র্বেন বলে আমাকে 

এই রাজাবাবাকে রাজসভায় নিয়ে যেতে ঝ'লেছেন। 
চুলিকফা। হিঃ হিঃ হিঃ-- 

কপালিনী। সত্য নাকি? তবে হাগা, আমাদের ত কোন 

আয়োজন ক'রে নিয়ে যেতে হবে না? 

চুলিকফ1। হিঃ হিঃ হিঃ_- 

জয়কেতু। মন্ত্রিদল সব প্রস্তত ক'রে রেখেছেন মা! বাদ্য 

বাজনা, নর্ভঁক নর্তকী কোনটার ব্রুটী- হবে না মা! 

চুলিকফা | হিঃ হিঃহিঃ। চল্ চল্ যাই চল্। ভিঃ হিঃ 

জয়কেতু। (শ্বগত) বেট! ধেন মিঠে পুকুরের ফকির 

সাহেবের ঘোড়! রে। হাসির বহর দেখ ন1! 

[ সকলের প্রস্থান । 

নণ্তম গর্ভান্ক । 

রাঞ্জ সভা । 

মন্ত্রিগণ ও নর্তভকীগণ দর্শকগণ ইত্যাদির প্রবেশ । 

২য় মন্ত্রী। সত্যই আদসামবাসী প্রজার দুদ্দিন ! 

নাহি জানি, কোন দৈবরোষে পতিত তাহারা ! 

তা না হ'লে এক বর্ষ না হ'তে অতীত-_ 

ছয় ছয় রাজ-মৃত্যু কেন ঝ৷ ঘটিবে? 
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আনন্দ বরুয়! । নয় এক হৃদয়ের জ্বাল! না মিটিতে হায় 

পুনঃ অন্ত জ্বাল1-_- 

মহাশোকমন্নী মূর্তি করিয়া ধারণ, 

কেন বা প্রজার প্রাণে মূর্ভিমতী হয়ে, 
আক্ষালনে বিস্তারে আসন 

বিধাতার খেলা কিশ্ব। প্রজা-কর্ম-ফল, 

এই ভাবে এই বর্ষে আসামেরে করিছে দলন। 

৩য় মন্ত্রী । হাঁয় মহারাজ চগ্ডেশ্বর হত ! - | 

অকস্মাৎ ্বতাবা নভঃজষ্ট হঃয়ে-_ 

খপিয়াছে হায়, 

গৌরবের মহাস্থ্ধ্য অস্তমিত আজি 

রাজপুত্র গদাপ্াণ হইল বৈরাগী, 

এর চেয়ে ছুর্ঘটনা কিবা আসামবাসীর ? 

আসামের রাজ সিংহাসন বরাঁজাশৃন্ত এবে, 

হেরি কাদে প্রাণ--শৃন্ময় নেহারি সংসার । 

তাই শোন বাঁজ্যবাসী উচ্চ নীচ প্রজা, 

সেই সিংহাসন স্থান করিতে পূরণ__ 

সমুদয় রাজমন্ত্রী মিলি করিয়াছি স্থির-- 

_রাজবংশপম্ভুত চুলিকফা সুধীরে 
করিব আসাম রাজো-_নব নরমণি ! » 

সকলে । জগ চুলিকফ। মহারাজের জয়। 

আনন্দ বরুয়া । হু'তেছে পময় গত-- | 
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রাজ-আগমনে বিলম্ব কি হেতু । 

ওয় মন্ত্রী। শুভক্ষণ লগ্ন ভ্রষ্ট হয়। 

২য় মন্ত্রী। পুনঃ দূত করুক গমন, 

বিলম্ব-কারণ জানুক অচিরে। 

আনন্দ বরুয়া। প্র আসে জয়কেতু-_ 

সহ রাজরাণী আর মহারাজ ! 

সকলে । জয় মহারাজ চুলিকফার জয়। 

জয়কেতৃ, চুলিকফা, কপালিনী ও 
পুরনারীগণের প্রবেশ । 

জয়কেতু। সাবধানে যাবেন মা, শ্রীপদে যেন কোন আঘাত 
না লাগে,তাড়া ভাড়ির সময়--এদ্দিকে আবার লগ্রত্রষ্ট হয়। তোরা 

স্বকি দেখছিস রে, মহারাজের জয় দে না। 

সকলে । জয় মহারাজের জয়। 

মন্ত্রিগণ। আম্গুন মহারাঁজ, আমন্ুন, এই স্বর্ণসংহাসনে 

উপবেশন করুন । 

চুলিকফা । হিঃ হিঃ হিঃ 

কপালিনী। চুপ কর, যা বলে--তাই ক*রে যাঁও,আর লোক 
হাসিও না । | 

জয়কেতু। আজ একদিকে কানা, আর এক দিকে আনন্দ। 

হা! মহারাজ চণ্ডেশ্বর ! আমি অভাগ আপনার মৃত্য দেখবার জন্যই 

আজ বন্যবরাহ শিকারে অরণ্যে গমন ক"রেছিলুম। (রোদন) 
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আনন্দ বরুয়া । রাজভকত জয়কেতু, ভু ভুমি বড়ই বাথিত হ হয়েছে। 
জয়কেতু । অহো হো, আমার তখন কেন মরণ হ'ল ন৷ 

মান্্র মহাশক্স! অহো হো--( রোদন) না, না অকল্যাণ কর্বনি, 
এখন কুমারকে আপনারা রাজা করুন! বাবা কুমার, আপাঁন 
আমাদের মনোবাসন! পুর্ণ করুন বাবা ! সিংহাসনে বস্থুন। মা 
ধাঁজ্, আপানও বসুন। 

( টুপিকফা! ও কপালিণীর সিংহাসনে উপবেশন ) 
টাণকফা | হিঃ হিঃ__না, না বৌ হাস্তে নিবারণ ক'রেছে। 
সকণে। জয় মহারাজ চুণিকফার জয়! জয় মহারাশা 

কপাঁণনীর জয়। 

আনন বরুয়া। মা, আমাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে । আজ রাজা- 
রাণী ধশন ক'রে আদাম বাসী আমরা ধণ্য হুলুৰ। 

জয়কেতু। শুধু ধন্য-ধনোর পর ধন্য, ধন্যের পর ধন্য । 
কপালনী। আমি আমার শান্রগণের সদ্ব্যবহারে ও প্রজা- 

পুঞ্জের অকপট আগ্রহে আদামস্বানীর পক্ষ ও আমার পক্ষ হ'তে 
আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ শ্রণান ক'র্ছি । আমর আপনাদের 

আচরণে যথেষ্ট সন্তষ্ট। সকলে ভগবানের নিকট নিবেদন করুন, 
আমরা যেন আপনাদের মনন সাধনে সক্ষম হতে পার । 
আমার ন্বানী অত্যন্ত আমোদ ও অতি সরল। কুটিলতা 
কাৰে বলে, তা তিনি কখনও ৭ কল্পনাতে আস্তে দেন্ নি 2 
সুতরাং তার দোষ বা ক্রট আদলারের সর্ধদ। মাজ্জনীর। আর 

আমিও স্ত্রীলোক, ভগবানের স্ঞিতে সনস্ত নানবজাতির মধ্যে 
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আমাদের জাতিই অতি বুদ্ধিহীনা বলে প্রসিদ্ধ। সুতরাং 

'মামিও আপনাদের নিকট সর্ধাই অনুগ্রহপ্রার্থিনী। আমারও 

দোষ বা ক্রুটা আপনাদের মার্জনীয় | 

জয়কেতু। আঃ, মা যেন সাক্ষাৎ গীর্বাণী সরম্বতী ! 

আনন্দ বরুয়া। ম1 মহারাক্তি, আপনাকে কোন চিন্তা ক'রতে 

হবে না, যশ দিন আনন্দ বরুরা জীবিত থাকৃবে, ততদিন এই দীন- 

হীন সেবক আপনাদের মনোরঞ্জনার্থে তার ভৌতিক দেহ পাত 

ক'রবে। এখন সকলে মহানন্দে মহারাজ্ঞীর ও মহারাজের জয় 

ঘোষণ! করুন । 

সকলে। জয় মহারাজ ও মহারাজ্জীর জয় । 

চুলিকফা। হিঃ হিঃ হিঃ, বৌ রাগ.ছে বুঝি । 
আনন্দ বরুয়া। নর্ভকীগণ, এ আনন্দে তোমরাও এখন 

রাঁজোৎসব-সঙলীত কর। 

নর্ভকীগণ। গীত 

জয় জয় রাজন, প্রঞ্জামনে রঞ্জন, দীনহীনপালন হে। 

দগ্খুণ্দ।ত1১ হত্তা কর্তা, পাতা অরিজনশসন হে ॥ 

জয় মহারাঁণী, যশংমানদারিনী, শাস্তিদায়িনী মাত 

ফাগতবরণোঃ থাক তব পুণ্যে ধরা ধন্যা সতত, 

কালে হ'ক জল, ফুল-শন্ত-ফল, যাক দশ্ধ্য ভয়কারণ হে, 

আনন্দ-মন্দাকিনী, বহুক নরমণি, নিত্য সর্বক্ষণ হে। 

এঁকতান বাদন। 



দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ 

প্রথম গর্ভাঙ্ক । 

পার্বত্য কুটির । 

কলনীমস্তকে কাষ্ঠভারস্থন্ধে, পুষ্পবিস্বপত্রপূর্ণ- 
পাত্রহস্তে জয়মতীর প্রবেশ । 

জয়মতী। (পু্গাস্থানে রাখিয়া) ছেলে ছু'টি খেলা ক'রে এখনও 
ফিরেনি। অভীষ্টদেবও কুকি রাজার বাড়ী হ'তে বসেন্ নি) যাক্, 
এই সময় ঘরকন্নার কাজ সব সেরেনি। ঝরণার জলে স্নান করে 

আমার শরীরের অবস্থা! খুব ভাল হ'য়ে উঠেচে, সর্বদাই মনে একটা 
বেশ আনন্দ আদে। এখন প্রত্ুর জন্ত শিবপুজার উদ্যোগ করে 
বাখি। 
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স্বাত গদাপাণির প্রবেশ | 

গদাপাণি। নমস্তভং বিবূপাক্ষ নমন্তে দিবাচন্ষুসে। 

নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্হস্তায় বৈ নমঃ ॥ 

নমন্ত্রিশলহস্তার দণ্ডপাশাসিপাণরে । 

নমস্ত্রেলোকানাথায় ভূতানাং পন্তয়ে নমঃ ॥ 

( প্রণাম ) 

জয়মতী। একি-_ প্রভূ ঘে একেবারে স্নান ক'রে আস্চেন ! 
গদাপাণি। ন্নান-আহ্কিক সকলই সমাপন করে আম্চি। 

একি, তুমি আজও আবার পুজার আয়োজন ক'রেচ? কেন 

জঈয়মতি, নিবারণ শোন না; তোমার যে হেমপ্রভা বিমলিন হয়ে 

আস্চে। পাজরার হাড় ক'খানাও গুণতে পারা যায় । এমন কণরে 

খাটুলে ক'দিন বাচবে ! কুটার পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, 

তার উপর আমাদের উদর-জাল! জুড়াতে বনে বনে ফগমূলের চেষ্টা, 
ক'টার কথা বল্ব? হায় সকলই অদৃষ্ট! রাজার কন্তা, রাজার 

পুত্র-বধূ--তা না হ'লে বনে নিব্বাদিত অবস্থার কেন? এ কি-_ 

এত কাঠের বোঝা যে! এ কে আন্লে জরমতি ! 

জয়মতী। আমি নাথ ! নই 

গদাপাণি। তুমি? এ কাঠ কি হবে জয়মতি ! 

জয়মতী | নিকটেই নাকি বাজার, ভিলেদের মেয়েগুলি সেই 

বাজারে কাঠ বিক্রী ক'র্তে যায় । তাই মনে ক+রেচি, তাদের 
সঙ্গে কিছু কিছু কাঠ নিয়ে আমিও সেই বাজারে যাব। তাতে দু 
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চা'র পয়সা! উপার্জন হ'লে তবু বাছাদিগে মাঝে মাঝে চাল ডাল 
এনে"_ 

গদাপাণি। বল--বল-_থাম্লে কেন ছুঃখিনি ! ক্ষীর-সর. 

নবনীতভোঞ্জী ছুপ্ধপোষ্য বালক ছু”টা নিরবচ্ছিন্ন ফল-মূলের উপর 

কদিন আর জীবন ধারণ ক'র্তে পার্বে, তাই মায়ের চক্ষু দেখতে 

না পেরে নিজে নিজে এই কাষ্ঠ বিক্রয়ের ব্যণস্থ। ক'রেট। আর সেই 

কা্টবিক্রয়লন্ধ ছু'চারটা পয়সায় বাছাদের চাল ডালেরও বাবস্থা 

স্থির ক'রে নির়েচ ! ভালই করেচ। কিন্তু জয়মতি, এ সঙ্গে আমার 

বাধস্থাটা কি, তা কি কিছু স্থির করনি? পত্রী তুমি, কাই বিক্রয় 

ক'র্তে বাজারে ঘাবেআর আমি-.না না পলাস্তিত ঘ্বণিত ভিখারীর 

সাবার এত অভিমান কেন? বাবা শিবশস্তু যে আমার ভিথার, 

তিনি ত মান অভিমান ভালবাসেন না। তা বেশ, আমি জঙ্গলে 

গিয়ে কাষ্ঠ আহরণ করে আন্ব, আর তুমি বাজারে গিয়ে কাষ্ট- 
গুলি বিক্রয় ক'রে আস্নে। তাহলে বোধ হয় ছেলেছু'টাকে 

অনাগাসেই রক্ষা কণ্র্তে পারা যাবে । বাছাগা এখন কোথায় ? 

জয়মতী। এই বাছারা প্রভাতে উঠে-_মুখখানিকে চুনপানা 

ক'রে আঙ্গিনায় বসে লিখ্ছিল, লিখতে লিখতে ছোট চন্দ্রনাথ 

বন্ধে, মা বড় ক্ষিদে পেয়েচে, ভিল পাড়ায় একটু বেড়িয়ে আদ । 

অমনি বড় কুদ্রসিংহছ, ছোঁটর কথা শুনেই বললে, ভাই চল, আমিও 

ষাব, তোকে একা যেতে দোব না! । এই ঝলে ছু'ভেয়ে ছল ছল 

চৌথে চ”লে গেল! আমি অমনি প্রভুর শিবপুক্জার আয়োজন 

ক "র্তে গেলুম্। 
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গদাপাপণি। আহা, বাছ' রুদ্রসিংহের আমার কিছু জ্ঞান হয়েছে 

কিনা, তাই ক্ষুধায় পীড়িত বালক চন্দ্রনাথকে এক! যেতে দিলে না। 

ভালই ক"রেচে, বিশুন্ক শুন্রযুথিক! ছু”টা বুঝি এই ব'লে চ'লে গেলঃ 

আর একটু বাদে আরও তাদের ক্ষুধা লাগবে, তখন বালকছয়ের 

সেই অশ্রভরা চক্ষু হ'তে জল বহির্গমনের সুত্রপাত হবে ; তারপর 

সেই জলপ্রপাত বেগৰতী তরঙ্গিনীর মুর্তি ধারণ কর্বে। তখন 

আনর! ছুইটী তৃণ সে স্রোতের বেগ কিরূপে সহা ক'র্ব জয়মতি ! 

( রোদন ) 

অদূরে ছন্মবেশী নন্দীর প্রবেশ । 

গীত 

ছল্পবেশী নন্দী। আকুল প্লাবনে ব্য।কুল হিয্লায় ফেলি নয়নের জল যোড় করে। 

পরম নৈবেদ্য নিবেদি! তারে, ডক কর-পদ্মে হৃদিপন্ম ধ'রে ॥ 

কুধায় কাতর না হইলে তুমি, প্রেমের অমৃত পাইবে কেন, 
তিয়াদ! না হ'লে স্ুশীতল বারি, ধল না পথিক কে খুঁজে হেন, 

ঘিপর্ে তোমার ভাবিও না পান্থ, মায়ার আবেশে থাকিও না ভ্রান্ত, 

গ্রাও নাম প্রা ভরে ॥ 
রর [ প্রস্থান । 

গর্াপাণি। কে একটা সন্ন্যাসী আমার ছুঃথে সাম্বমাময় সঙ্গীত 

গেয়ে আমার অধীরচিত্তের প্রবল বেগ কমিয়ে দিতে চেষ্টা ক”র্চেন্! 

হে সন্যাসি! আমরা মাগা-ুগ্ধ সংলারী; এখন আমি ঘোর বাসনা- 
জালে বিজড়িত, স্থতরাং আপনার শিক্ষায় আমার মনের দুর্বলতা! 
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যাবে কেন? তাই ত জয়মতি! এখন বাছীরা ক্ষুধাস আকুল 
হয়ে এলে তাদের কি ঝল্ব? 

্রয়মতী। ভাবচেন্ কেন নাথ! আমি ত বাছাদের জন্য ফল- 

মূল সংগ্রহ ক”রে আন্তে পার্ব। আর যদ্দি সেই ভিল স্ত্রীলো কটা 

ঘসে, তাহ'লে আমি তার সঙ্গে বাজারে গিয়ে এই কাঠগুলি 

বিক্রয় ক'রে কিছু খাবারও আন্তে পার্ব। 

গদাপাণি। আর আমিও এই কুটিরে বসে স্ত্রীর পরিশ্রমলন্ধ 

থান্ধে পোড়া জঠর-জাল! নিবারণ কণ্র্ব! তা! হবে না জয়মতি ! 

আজ আমিই এই কা্টভার স্কন্ধে ক'রে বাজারে যাব; তুমি বরং 
নিকটস্থ অরণো কিছু ফলমূল সংগ্রহের চেষ্টা কর গে। 

জয়মতী। তা সহ ক*র্তে পার্ব না নাথ! আপনি কাষ্ঠভার 

সন্ধে ক'রে নীচ ইতর জাতির মত বাজারে যাবেন £ 

গদাপাণি। আর তুমি যাবে কিরূপে সাধিব ! তুমি ত আমার 

সহধম্থিণী। আমি কি অগ্নিসাক্ষী রেখে চিরদিন তোমার ভরণ- 

পোষণ ক*র্ৰ বলে বিবাহ ক”্রিনি। 

জয়মতী। আমরা জ্ত্রীলোক, আমাদের প্রাণে সকল সহ ৪4 

গদাপাণি। আর আমরা পুরুষ, আমাদের প্রাণে এ সকল 

অদহানীয় হবে? এ তোমাশ :কখন কথা জয়মতি ! 

জয়মতী। স্ত্রীলোকে -আর পুক্রষ লোকে? স্ত্রীলোক হে 

পুরুষের দাসী, দাসীর কাজ দাসী ক'র্লে অপমান কি নাথ ! 

গদাপাণি। তা নগ্ন জঃমাত, তরী পুরুষের লক্্মী। তার প্র 
দাপীরস্তায় ব্যবহার করাও পুরুষ জাতির ধর্ম নয়। 
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জয়মতী। হানাথ! প্রীযদি পুরুধ়ের লক্ষ্মী হত, তাহ'লে 

কি আজ এই খঞ্কপালীর সহিত আপান এই নিদারুণ যাতনা 

উপভোগ করতেন ? 

গদাপাণি। যাতনা কি জয়মতি, তুমি যে শান্তির আধার- 

ভূত! দ্েখী, যখন বড় জ্বালায় জ'ল্তে থাকি, তখন তোমার কাছে 

এপে সঘ জালাই যে জুড়িয়ে যায়! তখনই ভাবি, জয়মতি আমার 

নির্মল জাহুবী । শুভ্রমলিলা সুরধুনীর তট যেমন তাপনিবারক, 

মধুর, মনোরম তেমান তোমার সানিধ্যও আমার চিত্তাকর্ষক, 

মণ্যের প্রীতিময় বৈকু্! সে বৈকুণ্ের তুমি মণিমুক্তালক্কৃতা 

হেমপ্রভাময়ী ললতাঙ্গী হাঁন্দরা, আর আমি তখন দেই রূপ 

পিপাসিত লীলাভাবমর সাক্ষাৎ নারায়ণ। এই ভাবে আপনাকে 

আপনিই গৌরবান্বিত হই; আমি এই শান্তি-প্রীতির অধীম্বদীর 
অধীশ্বর, এ অহঙ্কারও আমার এসে উপস্থিত হয় । 

 জয়মর্তী। এর ভালবাসায় যে আমিও উন্মাদিনী নাথ! আপনার 

সেবা করতে পেজে আমার পাব হ্যকুটির-তরুতলও সম্রাটের বত্ব- 

বিমগ্ডিত চীকচিকানয় বিরাট মান্রর বলে মন্ুভূত হয়। আপনার 

ভালবাসার আবেগময় গুমিষ্ট বাক্য শুনলে অনখনক্রান্ত জীণ শীণ, 
অস্থিকস্কালময় শরীরও পুলকে অধীর হয়ে উঠে ! ক্ষুধা,তৃষ্ণ!,উদ্বেগ, 

যাতনা যেন কোথায় দুর হয়ে বায়। তখন স্বগের সুখ কখন 

কল্পনাতে উকি দেয় না। এ দাম্পত্য প্রেমের বিনিমপ্ত রাজার বত্ব- 
ভাগ্ডারে আছে কি ? বিধাতা সনুদায় কমনীয়তা-সাগর মন্থন কবে ষে 

এই দাম্পত্য-রন্ব উত্তোলন করেছেন! ভার সঙ্গে যে অপর কারও 



রাণী জয়মতী । ৫৩. 

তুলপন! হয় না নাথ! চকোরী স্থথিনী, কেন না চকোর তাঁকে ভাল- 

বাসে; তার ত পরশর্ধ্য-শ্রীসম্পদ নাই নাথ! কমলিনীর সুখ তার 

চেয়েও সমধিক, কেনন! দিবাকরের ভালবানার আর তুলনা নাই | 

ছদ্মবেশী কুকিরাজের প্রবেশ । 

ছন্মবেণী কুকিরাঙ্। ওরে আমার মাটা, কোথা আমার মাটা 

রে? আমার লগেত তোর কখন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি বেটি! 

আমার লগে তুই সাক্ষাৎ কর্। 

গদাপাণি। কে তুমি? কাকে খুজচ ? 

'ছন্সবেনী কুকিরাজ। আমার মেয়েকে খুঁকছি। আমার 

বহিন লগে মামার মাটীর হাটে যাইবার কথা ছিল । 

জয়মতী। ও, বুঝেছি নাথ, যে ভীগ স্ত্রীটী আমাকে সঙ্গে 

নিয়ে বাজারে যাবে কলে ছিল, এই বুদ্ধঈ তারই কেউ আম্মীয় 

হবে। পরিচয় নিন্, তাহ'লেই বুঝ তে পার্বেন । 

গদ্াপাণি। হাটে যাবার কথা ছিল, তার হয়েছে কি। 

ছস্মবেশী কুকিরাজ। সে ত আমার মাটী হয় রে। আমার 

ব্হিন তার লগে ধরম মেয়ে পাতিয়েছে। মে ত আমার ধর্ম 

মেয়ে আমার তারে দরকার । কে আমার মাটী রে? 

গদাপাণি। জয়মতি! সরল ভীল বুদ্ধটী তোমাকেই অন্বেষণ 

ক'র্ছে। বুদ্ধের ভগিনী তোমায় ধন্মকন্তা বলেছে, সেই হিসাৰে 

তুমিও বুদ্ধের ধর্্মকন্া ৷ ও তোমাকেই চায়, তুমি কি ব'ল্বে বল। 
আহা--এএ সরলত| দেবলোকেও ছুল'ভ । 
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ছদ্পবেণী কুকিরাজ। তোরা কেমন বল্ দেখি? আমার মাটার 

খপর তোরা আব কেউ জানিস্ না? 

জয়মতী। বাবা, আমিই তোমার কন্তা। সংবাদ কি বল 

দেখি? হা, আমার মায়ের আস্বার কথ ছিল। 

ছল্মবেশী কুকিরাঁজ। আরে তুই আমার মাটা! আরে তোরই 
মত আমার একটা ম্যায় ছিল রে) আরে যেন নক্ষীটার মত 

মাটীরে! বহিন আচ্ছা তোরে মেয়ে পেয়েছে, আর আমি আচ্ছা 
তোরে ভাগিন পেয়েছি । আচ্ছা মাটি, তুই ত নক্ষী,তোর ত এমন 

হোবাঁর কথা নয়। তোর ত রাজার রাণী হোবার কথা, তবে 

এমনটা হ'ল কেন বেটি! 

জয়মতী। কেন বাবা, আমার কি হয়েছে? 

ছন্পবেশী কুকিরাজ। মেয়েটা আমায় পোলাটা পাইল, আমি 
বুঝতে পার্ছি না । বহিন কহিল, তোর পোল সোয়ামী নিক্ষে 

বড় কষ্ট হয়েছে, তাকে আমার মত হাটে কাঠ বেচ.তে হবে। 

জয়মতী। মায়ের বে ইচ্ছ। হয়েছে বাব! মায়ের ইচ্ছ। হ'লে 

মেয়ে তা না ক'রে কি ক”্র্বে বাবা! 

ছদ্লাবেণী কুকিরাজ । আ হা-_হা--কালীমায়ী ত তোরে ব বড় 

কায়দায় ফেলেছে রে বেটি ! ১ 
জয়মতী। ই বাব ! 

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। এ মিন্সেটা কি তোর সোয়ামী রে বেটি ঃ 

জয়মতী। হা বাবা। 

ছদ্মবেশী কুকিরাজ । আরে বাবা,তুই ভাবিস নি। তোরে আমর! 
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কাঠ চিলতে নিয়ে যা যাব। আর বেটাতু তুইও তা নি আজ 

বহিনটা আমার জরেছে, আজ আমারে তুই কাঠগুলো৷ দে, আমি 

হাটে বেচে দোব। বহিন ভাল হ'লে তুই মোর বহিনের লগে 

যাবি। হাটে গিয়ে কাঠ বেচবি, তোদের সব ছুঃংথ যারে । আমার 
নাতিন ছুণ্টী কোথারে বেটি! 

জয়মতী। তারা আমার থেল্তে গেছে বাবা ! 

ছস্মবেশী কুকিরাজ। যাবার সময় দেখে যাব। এখন 

কাঠগুলে! আমার মাথায় তলে দেন! রে। 

গদাপাণি। না বাবা,তুমি আমার মাথায় কাঠগুলি তুলে দাও, 

আমি এই কাঠগুলি তোমার সঙ্গে নিয়ে হাটে যাব। 

ছদ্ুবেশী কুকিরাজ। আবে তুই পাপল নাকি রে। আমার 
বেটির কাঁঠ আমি নিয়ে যাব না, তুই জামাই নিয়ে যাবি? লোকে 

কি বল্্বে বল্ দেখি? আমার গায়ে যে লোকে থুথু দিবে । দে, 

দে, আমার মাথায় তুলে দে! 

গদাপাণি। বাবারে! এ হতভাগ্যকে থে তোমর। তোমাদের 

স্নেহের চক্ষে দেখেছ, এতেই আমি ধন্ত ! আমি আত্মীয়-বন্ধ, স্বদেশ, 

জন্মভূমি .সকলই হারিয়ে--আবাঁর যে তোমান্দের মত বন্ধুবান্ধব 
পেয়েছি,এতেই আমি কৃতার্থ | না বাবা,আমিই কাঠগুলি নিচ্চি,তৃমি 

বরং আমার সঙ্গে চল। কেমন করে কাঠগুলি বিক্রয় ক'র্তে হয়, 
তা আমি জানি না, তাই আমায় শিখিয়ে দিবে চল। (কাষ্ঠ গ্রহণ ) 

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। কি ক'র্ব বেটি,এ ছাবালটা আমার কথ৷ 

শুনিল না । 
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জয়মতী। কি ক'র্ব বাবা, মা যখন আমায় এ দৃশ্ দেখাবেন 
ব'লে বাড়ী থেকে এ পার্ধতা অরণো এনেছেন, তখন মায়ের 

ইচ্ছাই পূর্ণ হ”ক্ বাবা! মা ভাল হ'লে আস্তে বল+। 

ছদ্মবেশী কুকিরাজ। সে কথা আমায় বস্লতে হবে না। 

বহিন মোর তোর লগে দিনরাত্রি ভাবে। চল হে, বেলা কত 

হয়েছে দেখনি 2 | 

গদাপাণি। চল বাবা, তুমি এগিয়ে চল; আমি তোমার 

পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ বাই । তোমরাই মায়ের যথার্থ ভক্ত, কোন বিকারই 
মনে স্থান দাও নি। যাও প্রিয়ে, তুমিও একবার নিকটস্থ বনে 

ফলের অন্বেষণ কর গে। 

ছপ্বেশী কুকিরাজ। তুই আমার আজ থেকে বেটা হলি, 
তোকে আমি বড় ভালবেসে গেলুম । 

[ গদাপাণি সহ প্রস্থান । 
রি 

জন্নমতী। এরাও আমাদের আপগামের প্রজ1! আহা কি সরল! 

এমন রাজ্যের রাজবংশধরেরও এমন ছুর্দীশ] হয় ! এখন যাই, 

স্বামীর আদেশ পালন করিগে। এখনই হয় ত বালক চন্দ্রনাথ আর 

রুদ্রসিংহ “মা ক্ষিদে পেয়েছে”্ব'লে ছুটে স্মাস্বে । তখন বাছাদের 

হাতে কি দিয়ে সে ক্ষুধার সাত্বনা দোব? ম! নারাঁয়ণী গো, দেখ. 

মা, তোর কন্যা কেমন আজ দুঃখের জলে ভাস্ছে, তাই একবার 

দেখে যা মা! ই 
[প্রস্থান।, 
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গারে। বালকগন ও বিষণ্ন চন্দ্রকেতৃ ও 

রুদ্রসিংহের প্রবেশ । 

গারোবালকগণ। শীত 

বাগ্রহৈআহ মাক; তোর পোলা ফিমন হ'ল। 

খিল তে খিল তে মোদের লগে মৃচ্ছ? হৈ গেল ॥ 
পাচাড় ধিলাকে থেলিছিল. গতিকে পড়ি অমান্তি হ'লঃ 

তেব জগত ও মাক+ এখনে ধরি আনল। 

গুধিলে উত্তর দিলে মাক ঠাই পাবে ভাল ॥ 

১ম গারোবাল্ক। তোহর মাক ত বাঁরীতে ন আছে, আমরা 

এখন যাই । আবার কাল আসিব। 
| গারোবালকগণের প্রস্থান । 

রুদ্রসিংহ । কেমন, এখন একটু সুস্থ হ'লে ভাই ! একেবারে 

অমন হয়ে পড়েছিলি কেন চন্দ্রনাথ । 

চন্দ্রনাথ | ক্ষিদেয় দাদ।! এখনও আমি যেন চোখে সৰ 

ধোয়া ধোয দেখছি । সে কথা ত আর গারো! ছেলেগুলোর 

কাছে বল্তে পারিনি, সে কথ! ব'ল্লে ওরা কি মনে করত! 

মা কোথায় গেলেন দেখ না দাদা! | 

রুদ্রসিংহ। তিনি আমাদের জন্তই গেছেন ভাই ! 

চন্দ্রনাথ । আমাদের জন্তে কোথার গেছেন ? 

রুদ্রসিংহ । বনে ফলমূল খঁজ্তে। 
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চন্দ্রনাথ । বনে বুঝি ফলমূল থাকে £ 

রুদ্রসিংহ | বনে থাকে না, কোথায় থাকে চন্দ্রনাথ ! এখানে 

ত আর ঝগান নেই যে, কেউ গাছ রুয়ে রেখেছে । 

চন্ত্রনাথ। হা আছে। ্ 

রুদ্রসিংহ । কেঝ্ল্লে? | 

টন্ত্রনাথ। হা দাদা, তুমি জান না, আছে। 

রুদ্রুসিংহ । কোথায় রে, আনি জান্লুম না, তুই জান্লি ? 
চন্দ্রনাথ । তুমি দেখনি, আমি দেখেচি। 

রুদ্রসিংহ ! কোথায় বল্ দেখি ? 

চন্দ্রনাথ । এ যে বড় বর্ণাটার পশ্চিম দিকে । 
রুদ্রসিংহ। সেটা ত একটা ভয়ঙ্কর বন। 
চন্দ্রনাথ । এ দাদা, এ ভগবানের বাগান। পরী খানে তিনি 

নিঞ্জে মালী হ'য়ে আমাদের মত দীন-ছঃখীদের ক্ষিদে দূর ক”র্তে 
শান রফমের গাছ রুয়ে রেখেচেন। দেখনি--ভগবানের এ বাগান 
দীন-ছুঃখীদের বাগান ঝ'লে বড় লোকে এখানে বড় একটা পা 
বাড়ান না । ও দাদা, এ আবার কেমন হল গো! আবার যে 
আমার গ! ঝিম্ বিম্ ক*র্চে। আবার ষে তেম্নি আমার কানে 
উইচিংড়ে ডাকৃচে ! আবার তেম্নি সব ধেয়া দেখ চি! দাদা বড় 
ক্ষিদে পাচ্ছে! মাকে দেখলে ন| দাদা! মা-মা-যাই মা! 

| (মৃচ্ছা ) 
রুদ্রসিংহ। ও চন্দ্রনাথ! কি হ'ল ভাই! ক্ষিদের জালা সহা 

করতে ন! পেরে আবার মুচ্ছা গেলি? যা, মা, মাগো, তোর 
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চন্ত্রনাথ কেমন ক'র্চে এসে দেখ! কি করি, কোথা ধাই, কাকে 

ডাকি! একি আমারও শরীর কেন এমন ক*র্চে ! ঘৃর্চি যে,একি সব 

ঘূরচে যে! চন্দ্রনাথ ঘুর্চে, পাহাড় কুঁড়ে সব ঘুর্চে 1 ও মা--মাগো, 
তোর রুদ্রসিংহও বুঝি ম'ল ! মা-জল-- (পতন ও মুঙ্ছ1 

ফলহস্তে দ্রুতপদে জযমতীর মুক্ভিধারিণী 

পাঁগলিনীর প্রবেশ | 

পাগলিনী। ছু”্টী পদ্মই আমার ঢলে প*ভ়েচে! অভাগিনী 

জয়মতী এখনও ফল যোগাড় ক”র্তে পারেনি! মে ফল যোগাড 
ক”র্তে পারেনি ব'লে আমি ত আর স্থির থাকৃতে পারিনি ! কাজেই 

আমাকে ফল নিয়ে তাড়াতাড়ি আম্তে হ'ল। পরের ছেলেকে 

কেমন আমার ভালবাসা ! তাই ত লোকে আমায় পাগলিনী বলে। 

যা হ,কৃ--এখন বাছাদের মুচ্ছ1 ভাঙিয়ে দিয়ে কিছু খেতে দিয়ে 
যাই । আহ।,এক জায়গায় ছু'টী আকাশের টাদ যেন শুয়ে রয়েছে ! 

1ছ! রে,উঠে পড়, তা না হলে অভাগিনী জয়মতী আমার তোদের, 

এ অবস্থা দেখলে যে আর বীচবে ন1। ওঠ যাছু, ওঠ। 

গীত 

ওঠ রে দুঃখিনীর ছেলে, কেন ধুলায় প'ড়ে অচেতন । 

থাকতে মায়ের কোমল অঙ্গ কেন রে চাদ ধুলায় শয়ন ॥ 

এস কোলে মা না র'ল্লে ধর যাছু, মিষ্ট ফল, 

এ ষে হ্থিপতির ফলের সের! যার গাছে নিজে ঢালেন জল, 
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সে ফল আমি করি ষতন, এনেছি ও জীবনরতন, 

এখন এই ফল চাদ ক'রে ভোজন, ঘুচাও রে বাছ। মনের বেদন || 

( চন্দ্রনাথ ও কুদ্রসিংহের উত্থান ও পাগলিনীর ক্রোঁড়ে উপবেশন ) 

চন্দ্রনাথ । বড় ত মিষ্টি ফল মা! এমন ফল কখন খাই না। 

রুদ্রসিংহ । আজ কোন বনে মা, এমন মিষ্টি ফল পেলে? 

পাগপিনী। একটা পাগল এই ফলগুলি দিলে বাবা! বল্লে-- 

এ ফল আমার নিজ হাতের রোক়া--নিজের বাগানের গাছের 

ফল । এ কেবল আমাকে যারা ভালবাসে, আর বারা আমার মত 

গরীব-ছুঃখী, তাদেরই আমি থেতে দিয়ে থাকি | থাও--নির়ে যাও, 

আজ আমার চক্তরনাথ আর কুদ্রসিংহ ক্ষুধায় বড়ই কাতর হয়েছে 

দেখে, তাই তাদের গন্ঠে তোমাকে এই ফলগুলি দিলুম্। এ ফল 
খেলে সপ্তাহের মধ্যে আর তাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকৃবে না। 

রুদ্রসিংহ। বাবার জগ্ঠে এমন ফল রাখলে না মা! 

চন্দ্রনাথ । আমি বাবার জন্যে এই ফল্টা রাখ লুম ! 
পাগলিনী। এই যে এই ফল্টা তার জন্য রেখেচি। তোমরা 

থেয়ে একটু জল খাও। আমি ততক্ষণ--তিনি কোথায় গেলেন 

দেখে আসি । কাল হ'তে যে তিনি কিছু খান্নি। 
ূ এ [ প্রস্থান ! 

রুদ্্রসংহ। ফলগুলি বড় সুন্দর! দেখতে যেমন, থেতেও 

তেম্নি। 

চন্দ্রনাথ । আবার এ ফল খেলে সাতদিন ক্ষিদে তৃষণ! 

থাকৃবে না| ম! কি পাগলী নাকি £ এমন আবার হয়! 
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রুদ্রসিংহ। হবে না কেন, মাকি মিছে কথা কন্? 

ফল হস্তে জয়মতীর প্রবেশ । 

জয়মতী  (শ্বগত) ন! জানি বাছাদের কত ক্ষুধ! পেয়েছে ! এ 

কি বাছার। যে ফলখাচ্চে। (প্রকাশে) ই! বাবা, এ সব ফল 

কোথায় পেলে? কোন দয়াময় বাবা, কি কোন দয়ামরী ম! 

তোমাদের ক্ষুধায় পীড়িত দেখে দয়া করে গেছেন বাবা! তাদের 

দৃ্নায় যে আনন্দে আমার বুক ফুলে উঠ্চে ! আপন! হ'তে আনন্দের 

অশ্রু চক্ষু দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে! কে বলে, সংসার ুঃথের ? কে 

বলে, সংদারে দয়া, ছুল্লভি? এ সংসার অমৃতভাঞ, এ সংপাৰ 

ভগবানের করুণার সাক্ষাৎ মুত্ত ! আমর! অন্ধ, তাহ তার সাধের 

সৃষ্টির মধুর দৃশ্য দেখতে বাঁঞ্চত! কে তোখাদের এ পকল ফল 

দয়ে গেলেন ধন! 

রুপ্রাসংহ । সেকি মা, কি বল্চ? আমি আর চন্ত্রনাথ ক্ষিদেয় 

মুচ্ছ? গেলে তুমিই ত আনাদের ফল থেতে দিয়ে বাবাকে খুজতে 

গেলে ? 

জয়মতী। ওমা,কি শুনি চন্দ্রনাথ! আমি তোমাদের ফল 

পিয়ে গেছলুম্ ? রুদ্রাসংহ ক বলে বাবা ! 

চন্দ্রনাথ । ও দাদা, মা আমাদের কেমন ভুলিয়ে দিচ্চে দেখ! 

হা মা, তুম আমাদের ফল দিরে যাওনি? 

রুদ্রসিংহ। তুমি আমাদের ফল দিয়ে যাওনি মা ! তবে বলি-- 

কেমন চন্দ্রনাথ বালি -- 
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চন্দ্রনাথ । আমিও বল্ব দাদ! মা, তবে বুঝি সে মাটী আঁমা- 

দের নাগাদের মেয়ে হবে? 

জয়মতী। ও মা, কি হবে ? আমাকে যে নির্বাক কণর্চে ! 

কোনও মায়াধিনী কি তবে মামার মত মুক্তি ধ'রে বাছাদিগে ভূপিয়ে 
গেছে? না কোন দেবী হতভাগিনার পুক্রদের প্রতি সদয় হয়ে 

এই খেলা খেলেচেন? ই! বাবা, তিনি কোন্ পথে গেছেন ? 

কুদ্রদিংহ । কেন মা, আমাদের সঙ্গে এমন ক'র্চ? এইযে 

তুমি বাবাকে খুঁজঠে এই পথ দিয়ে গেলে ! 

য়মতী। টৈ--ক,কোন্ পথ দিয়ে গিয়েচে? দেখি_-দেখি, 

কোন্ মায়াবিনী, না দয়াময়ী দেবা দুঃখিনীর পুক্রত্র'টীকে এত দন! 

ক'রে গেলেন ? ও মা! দুর্গে! এ আবার তোর কোন্ খেল! জননি! 

[ দ্রতপদে প্রস্থান । 

রুদ্রমিংহ। তাই ত রে ভাই, এ আবার কেমন হ'ল? 
চন্রনাথ | চল্ না! দাদ, মায়ের সঙ্গে দেখিগে। 

[ সকলের প্রস্থান | 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক | 
মন্ত্রণ] কক্ষ। 

আনন বরুয়ার প্রবেশ । 

আননব্রুয়।। সবব্যর্থ হল, 

কাপট্য-্পছলনা-- ষড়যন্ত্র--মন্ত্রগুপ্তি বত, 
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সব ব্যর্থ হ'ল। 

এত আশা--এত চেষ্ট1--বিরাট উদ্যোগ, 

দিবা রাত্রি অনিদ্র নয়নে করি যার আয়োজন, 

সাধিয়াছি অসাধ্য সাধন, | 

আজ কাল-চক্রে--শিবে ! 

তোর বিশ্বাসঘাতকতায় 

সব হারালাম হার, নাই কিরে তার প্রতিফল £ 

অন্ধকৃপে দেছি স্থান, 

তারপর দারুণ প্রহার, 

হাহাকারে চীৎকারে ফাটিছে গগন, 

আরে রে অধম, এখন হয়েছে কিবা ! 

বিশ্বাসঘাতক ! ছয় রাজ! হত্য! করি__ 

আজি এল চৈতন্য তোমার ? 

এ চৈতন্ঠ অন্ত নহে, মাত্র মম সর্বনাশ হেত! 

তা না হ'লে আজ কেন আনন্দ বরুয়া-_ 

আপামীর ঘ্বণা-চক্ষে রহে দীড়াইয়া ? 

পথে গেলে--ছেলেদের টিটকারি-- 

সহে সে অবাধে -ন1 সহি ধা কি করি উপায়? 

যে স্রোতে ভাপিয়াছিন্ু তাহা যদি নাহি রুদ্ধ হ'ত, 

আজ ত তাহ'লে হইত্বাম এ বিশাল আগামের রাজা | 

স্মহো সব হ'ল নিশার স্বপন! 

কল্পনার তেল! ডুবিয়াছে নিরাশ অকুল জলে ! 
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আরে শিবে! আজ তার মহাদান পাইবি পামর । 

মহাকাল! মহাকাল ! রে প্রহরি ! 

প্রহরীর প্রবেশ । 

প্রহরী । অনুমতি মহাশয় ! 

আনন্দ বরুয়া। ছিলি তুই নয় অন্ধকুপময় কারাগার-দারা ? 

কি করিলি শিবের উপান্ন? 

দুষ্ট কিবা কর ? নিধ্যাতন-ফলে-- 

নারিলি কি আনিতে স্ববশে? 

প্রহরী। প্রভু-বহু নির্যাতন করিতেছি তারে, 
সব্বগাত্রে ক্ষত তার দারুণ প্রহারে, 

গুরু কাধ্য-ভারে মাত্র প্রাণ দেহে বয়। 

হাঁয়, তবু বীর সাহসে অটল, 

স্থির, ধীর সমান অচল, নাই মুখে একটা উত্তর ! 

মাত্র স্বর এই কিরে মন্্রি-মোর 

পাপ-প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, 

আর, কর দণ্ডের বিধান, তবে ত পাইব পরিত্রাণ? 

আনন্দ বকুয়া। অহো' দুরন্ত ছুবু্ত. শয়তান, 

হেন শান্তিতে ও পুন দণ্ড করে সে প্রার্থনা? 

যাও আজ হ'তে রাখ তারে অনাহারে। 

প্রহরী । হায় প্রভূ! কোন দণ্ড তাঁর-নাহিক ভুবনে, 
সেত কারাগারে রহে অনশনে, 
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পান-ভোক্ষ্য কিছু মাত্র নাহি তার, 
আপনি করেছে সব ত্যাগ! 

আনন্দ বরুয়া। এতেও ছুর্মতি, না লিল শিক্ষা কিছু! 
তবে কোন্ শান্তি হেন আছে বল, 
তাহে প্রতিফল তার দানিব তাহারে । 
বাও কারাগারে, হেটমুণ্ড উদ্ধপদ করি রাখ কিছু দিন। 

প্রহরী । যথা আজ্ঞা তব মন্ত্রিবর । 

| প্রস্থান। 

আনন বরুয়া। আনন্দবক্রয়া ! তুই নয় অত্যন্ত কৌশলী ? 
্ শল কোথা তোর-_-গেছে রসাতলে ? 

থে রাজ্যের প্রলোভনে ছয় ছয় রাজা করিলি সংহার, 
কত নুখ-কল্পনার হার পরেছিলি মন্ত্রণা-ভবনে, 
০কোথা এবে ! বিনিময়ে তার, সহা কর 
ধিকারের ভীম লোষ্টাঘাত ! 
না, না, পারিব না, পুন ষড়যন্ত্র করিব আপনি, 
অগ্ত কারে না দিব জানিতে । 

সে জানিবে, একজন--যার কাছে নাহি চলে ফাঁকি 
সেই অনাদি ঈশ্বর । এস ভগবান-_- 
আজ তোমা আমা ছু*য়ে করিব মন্ত্রণা, 
পাপী বলি করিও ন! দ্বণ! ) পাপী যদি ছি 
তবে কেন দিলে হেন লোভ! 
লোভ দিয়ে লাভ কন না দিবে আমারে । 
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শোন--শোন অন্তরের স্বামি! রাজ্য চাই মম! 

যার তরে ষড় নৃপে করেছি নিধন, 
ধার তরে অন্থায়েরে আশৈশব দানিয়াছি অর্থা-পুষ্পাঞ্তপি, 

খার তরে প্রবঞ্চনা-কুটবিষলতা রোপেছি সদয়ে, 

যার তরে দিবানিশা করিনি শয়ন, 

যার তরে এত ক্লেশ-__দারুণ-যন্তরণ। সব্বক্ষণ, 

কহ নারায়ণ,হেন রাজ্য-লোভ আমি পাকি তাজিতে? 

রাজা চাই মম! হলে ত্রিলোক বিপক্ষ তাঁহে, 

রাজা চাই মম! 

বেশ, তুমি দিবে না সন্মতি, নাহি ক্ষতি 18. 

মম মন্ত্রগুপ্তি না হবে প্রকাশ তাহে। চি... 
মানবের সম তুমি নও বিশ্বাসঘাত্তক 1... : 
যাও চলি, ভয় আমি তোমারে না করি | 
পরলোকে ভয় তোম৷ হ'তে,ইহলোকে কি করিতে পার ঃ 

পারিতে হে যদি, তাহলে কি ধরা-ক্ষেত্রে হত-_ 

এত বা্দ-বিসম্বাদ”-এত রক্তপাত ? 

পাইত কি এত পাপের প্রশ্রয়? 

যাও চলে যাও, নিজে নিজ কক্ষে করিব মন্ত্রণা! 

সাক্ষী নাঠি করিব কাহারে, | 

সংসারে মানব অতি বিশ্বাসঘাতক ! 

চূলিকফা হয়েছে রাজা, সেট! অকর্মণা পণ্ড, 

চর 

ৃ শন্ধী তার অতি সূচতুরা; তারে ঠা নি পারিলে- 
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উদ্দেশ্য আমার সফল হইতে পারে । 

কিন্তু কিসে বাধ্য হবে চতুর ভামিনী ! 

জানি, নারী চাহে ভালবাস!) 

শ্বামী চেয়ে ভালবান! দিলে তারে ডালি, 

পেতে পারি মন তার। তাহে পাপহবে? 

পাপ? রাজালোভ--পাপ-পুণ্য করে পরাজয় । 

ডাউব! ডাঙব! ্ 

ডাঙবের প্রবেশ । 

ডাঙব। মহাশয় ! 

আনন্দ বরুয়! এক কার্ষ্য নিয়োজিব তোমা ! 

ডাঙব। সৌভাগা আমার প্রভু !. 

দাস প্রতৃ-কার্যে এ জীবন সার্থক মানিবে। 

আনন্দ বরুপ্না। আমি দিব ভেট আলাম-রাজ্জীরে, 

পারিবে কি রাণী সনে করিতে সাক্ষাৎ ? 

ভাঙব। প্রভৃর আশীষে, ডাঙবের কোন্ কার্য; অসম্পন্ন কবে? 

আনন বরুয়া । এস প্রাণধন, ল+য়ে যাবে উপহার । 

পাঁর যদি থাঁকিবারে বাজ্জীপাশ-- 

তার সেবা হেতু কিছুকাল, দাসত্ব বিমুক্ত করি দিব, 

রাজ্জী তিনিস্পসাক্ষাৎ ঈশ্বরী | | 

| প্রস্থান । 

ভাঙব। মন্ত্রীর ক্রীতদাস আমি, কুচক্ষী মন্ত্রী আমার এ 



৬৮ রাণী জয়মতী । 
মিলির বেলি বাব বরন 

কত কগপশা 

সামান্ত কাধ্যে আমার দাঁপত্ব মুক্ত ক'রে দেবে! কথাটা ঝড় ভাল 

লাগ্ছে না! আপাত কথাট। মধুর লাগ্ছে বটে, কিন্তু, ভিতরের 

গলদ বেশ বোঝা যাচ্চে! দেখ যাক্, ঘটনায় কি ঘটে। 

| গ্রহন । 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 

পথ। 

পাগলের প্রবেশ । 

পাগল। গীত 

ক্ষেপ] তুই আপন মনে করনা ধিচার। . 

যুক্তি-নীতি, পুরাপ-শাস্তর তার কাছে ষে একাকার ॥ 

জাত্মবুদ্ধি শুভকরী, পরবুদ্ধি ভয়্কী, 
তংয় দেখালে বাহাহুরী, সঙ্গে পতন বে তোমার ॥ 

জাপন বুদ্ধি স্থায়ের জলে, ভাগ করে ধুয়ে নিলে, 

অ।নংবে সত্য কুতৃহলে, ঘুচ বে সকল চিন্তাভার | 

ক্ষেপার কখ। শুন্ছে কে? তবু আমি বলে যাই! আকাশ থেকে 

বৃষ্টি পড়ে, সে আর যেখানে দরকার,যেখানে দরকার নেই, তা মনে 

ক'রে পড়ে না, সকল বাগান ছড়িয়ে দিয়ে যায়। তারপর বে 
যার আবশ্তক নত নিযে নেয়! বল হন্লি হরিবোল--ব্ল হরি 

হপিবোণ। রি | 
| 9. (প্রস্থান, 



চতুর্থ গর্ভান্ক । 

অস্তঃপুর। 

কপালিনী ও ভাউবের প্রবেশ । 

কপালিনী। তোমার নাম কি? 

ডাঙব। খঅংমার নাম ডাঙব। 

কপালিনী। ভাব, মন্ত্রী মহাশর়কে তুমি আমার সম্মান 

জানিয়ে ঝ'ল্বে, তার প্রদত্ত উপচৌকন আসাম রাজরাজেশ্বরী সাদরে 

গ্রহণ ক'রেছেন। 

ডাঙব। মা, আপনার উপর আমার প্রভুর ভারি ভক্তি । 

তিনি বলেন, রাজোর রাণী সাক্ষাৎ ঈর্বরী | 

কপালিনী। রাঞ্জভক্ত প্রজার্গণের এই উত্তিই বটে। তজ্জন্ 

তাকে আমি ধন্যবাদ প্রদান ক”র্ছি, এ কথাও বল”। 

ডাউব। তিনি আরও বলেন, “ডাঙব, রাজা -রাঁণীর সেবায় যে 

প্রাণ দিতে পারে, সে স্বকায়ে বৈকুণ্ে চ”লে যায়।” 

কপালিনী। এও রাজভক্ত-চুড়ামণির কথা। 
ডাডব। তা মা, আমরা অধম, আমরা আর আপনার সেবা 

কেমন ক”রে কণ্বুতে পার্ব, আমাদের যা মুখে । 
কপালিনী । আচ্ছা, এ ভাব তোমাদের মনে থাকলেও সেই 

বৈকুষ্ঠের অনেকটা নিকটে যাবে । 

ডাডব। তাহলে ত মা, বৈকুঠ্ঠে যাওয়! হল না! 
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কপালিনী। তাহলে তুমি কি করতে চাও ? 

ডাঙব। তা ম।, আজ ঝ'ল্ব না, যদ্দি সে দিন হয়, তাহ'লে 

শ্ীপদে একদিন এসে জানাব। 

কপালিনী। তাই এস, তোমার নায় রাঁজভক্ত বালকের বাসন! 

পূর্ণ কর! রাজ-রানীর অবস্ঠ করণীয়। 
ডাঙব। তা! মা, আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে যে কষ্ট! 

আঙ্গ প্রাতঃকালে এসে এই অপরান্কে আপনার চরণ দশন 

কঃরেছি। প্রহরীর! বড় কঠোর। 

*  কপালিনী। যাও ডাউব, আমার অভিজ্ঞান নিয়ে যাও, 
( অঙ্গুরীয় দান ) আজ হ'তে রাজা-রাণীর গৃহে তোমার অবারিত 

দ্বার । 

ডাউব। (প্রণাক্ঈীপূর্বক ) এমন না হ'লে রাণী মা! মা! যেন 

সাক্ষাৎ ভগবতী ! আদি মা, সন্তানকে মনে রাখিস্। 
[ প্রস্থান । 

কপালিনী। (শ্বগত) আজ সহস! মন্ত্রী আমাকে উপটঢৌকন দিয়ে 

পাঠালে কেন! ছরাত্মা আনন্দ বুয়ার ছলনার অসভ্ভাব নেই। এ 

পাপিষ্ঠ হ'তেই আমাদের আসামরাজবংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হ"য়েছে। 
আসামবানী সকলেই পাপাস্মীর প্রতি খড়ীহস্ত! তাই কিসে 

আমাকে বাধ্য রাখ্বার অন্ত আগে থেকে. এই সকল কৌশল- 

জাল অবলম্বন ক+র্ছে? যাক্, আনন্দ বরুয়]!, কপালিনীর তীক্ষ 

দৃষ্টি হ'তে তুমি তোমার ষড়যন্ত্র গোপন রাখ্তে পার্বে না। কি 

ক'র্ব! কিরূপে রান রক্ষা হ'বে? এই চিন্তা আমাকে যেন 
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উন্মাদিনী ক'রে তুল্ছে। রাজ্য অশান্তিময় ! মন্ত্রিগণ রাজ্যলোলুপ ! 

তাদের লোল দৃষ্টি সর্বদাই এই ক্ষীণ আসামরাজ্যের গ্রতি পতিত 
রয়েছে । আমি মাত্র একা, সহায়হীন-_বন্ধু-বান্ধবহীন-_নিরাশ্রয় 

অবস্থায় বিধবস্ত । কি করি, যদি রাঁজশক্তি আয়ত্ব ক*রে অধিক 

সৈস্ত সংগ্রহ করতে যাই, তাহ'লে ছবুত্ত মস্ত্রিগণ আমাকে বা 

আমার স্বামীকে গুপ্ত হতা! ক”রে আপনাদের শক্তি অক্ষুণ্ন রাখবার 

জন্ত এই রাজবংশের অপর একজনকে রাজ! ক*র্বে। এখন 

আমার কি করা কর্তব্য ? কার সঙ্গেই বা মন্ত্রণা করি। 

স্বামী ত প্রচ্ছন্নাবস্থায় আছেন, মাত্র জয়কেতু ভরসা! ও 

লোকটাকে তত বিশ্বাস হয় না; যাই হোক, একটা কিছু অবলম্বন 
করতে হবে। তানা হ'লে এ অকৃলে দীড়াই কোথায় ! এ্যে 
জয়কেতু আর স্বামী আস্চেন ! 

. চুলিকফা ও জয়কেতুর প্রবেশ । 

জয়কেতু । হা রাজাবাবা,দাব! খেলার মত আর খেল! নেই । 

বেশ নেশায় ঝুম হয়ে চালের উপর চাল মার্তে পার! যায় । 

* চুলিকফা। বাবা জয়কেতু, লাগাও ত, এক বাজী। বাপ- 
বেটায় একবার লাগা যাকৃ, দেখি বাপ হারে কি ছেলে হারে। 

কপাপিনী। ছিঃ ছিঃ! বলি, এমনি ক'রেই কি রাজত্ব 

রাখবে নাকি? 

চুলিকফা। হিঃ হিঃ, রাজত্ব থাকবেন! ত যাবে নাঁকি ? তুমি 

তবে কি জন্তে রয়েছ? 
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_ জয়কেতু ; হ। মা, রাঙ্গাবাবা এট। কিন্তু বড় একটা ম্মাষ্য 
কথা বলেছেন । রাঁজাধাবা সব ভার ত আপনার উপর দিক্সেছেন । 

_কপালিনী। জয়কেতু, তৃমি এ রাজ্যের নৃতন নও, জান ত' 

রাজোর অবস্থা ! মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে আসামের কি লা সর্বনাশ 

হ"চ্চে? 

আঅয়কেতু। তা মা,বল্তে? তানা হলে হায় হায়,মা গো, 

চগ্ডেশ্বর মহারাজেরও মৃত্যু হয় ! হায়, আমি নরাধম কেন শিকারে 
গেছছছ মা! ( রোদন) 

চুলিকফ1। কীদিপ নে জয়কেতু ! তাহ'লে আমার মনট।| 

বড় ফাক হয়ে যায়। 

কপালিনী। তোমার মন ফীক হ'লে রাজ্যের কিছু ক্ষতি- 
বৃদ্ধি হবে না, বরং মন্ত্রিদলেরই অনেক ন্ুবিধা হবে। আরও কি 

ভাবনি, আমরা কিছু কিছু রাজশক্তি সংগ্রহ ক"র্তে গেলেই 

দুপ্নাস্মা মন্ত্রীর দল আমাদিগকে অগ্ান্ত রাজগণের স্টায় হত্যা ক'রে 

আপলামের রাজবংশের আবার একজনকে রাজা কণ্র্বে। 

চুলিকফা। আচ্ছ! জয়কেতু, রাণী ষে বিপক্ষের এই একটা 

চাল বাল্লে, এটা তুমি কেমন ঠাওরাচ্চ ? 

জয়কেতু | হুভুর, বিপক্ষের এ চালেই ত কিস্তি মাৎ হচ্চে । 
চুলিকফা। তাহ'লে উপায় ন্গরকেতু! রাণী তত তাহ”লে 

ধরেছে ঠিক, এট! ত আমার এতদিন মাথায় ঢুকেনি ! এখন চাল 

ঠিক কর, চাল ঠিক কর! ধেন কিস্তি মাৎ না হয়? 
_ জন্বকেতু। তা হুহুর, হঠাৎ কিছু হ'চ্চে না, কেননা সগ্রিদল 
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একটু নর্মে প'ড়েছে। তাদের আপনাআপনি বিবাদ ঝগড়া 
হ'চেে। 

কপালিনী। বিবাদ হ'লে কি হবে জয়কেতৃ, আনন্দ বুয়া 

কিন্তঠিক আছে । সে আজ আমায় উপচৌকন দিয়ে পাঠিয়েছে । 

তার কারণ কি কিছু বুঝতে পেরেছ ? 

চুপিকফ1। বটে, বটে, তাহ'লে মন্ত্রী বেট! ভিতরে ভিতরে 

ত বেড়ে বড়ের টিপ লাগাচ্চে হে! জয়কেতু, চাল ঠিক কর, 

চাল ঠিক কর। 

কপালিনী। শোন জয়কেতু, আনন্দ বরুয়া যেমন আমাকে 

হাত ক"র্বার জন্ত 'এই কৌশল খেল্ছে, আবার অনান্ঠ . মন্ত্রীর 

দলও আমাদের রাজবংশের অন্যানাকে হাত ক'র্বার জন্য 

বিশেষ চেষ্টায় আছে। এখন উভয় পক্ষের মধ্যে কার জয় পরাজয় 

হবে, তা কে বঝল্তে পারে? 

চুলিকফা। জয়কেতু, রাণীকে তুমি সামান্ত ভেবো না, চাল 

ধরেছে ঠিক, এখন চাল দিয়ে চাপ রক্ষা করতে হবে। তা নৈলেই 

কিস্তিমাৎ ! | 

অগ্কেতু । হাঁহুজুর, তা ঠিক! ম!, কি স্থির করছেন? 
কপালিনী। স্থির ক'র্তে পারি, কিন্তু জয়কেতু, কারে নিয়ে 

স্থির করি') এ রাজপুরীতে আমাদের আপনার কে? 

অয়কেত । কেন মা, জয়কেতুকে কি আপনি পর ভাবেন? 

চুলিকফা। শিবরাম-রাণী কি তোমাকে পর ভাবতে 
পারেন! তুমি ামাদের ড়ান হাত | | 
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কপালিনী। জঙুকেতু! সে অতি গুরুতর 8৪ প্রাণের 
মত বিশ্বাসী লোক না হ'লে কার্যে হাত দেওয়া যায় না। 

 জয়কেতু। তা, তা, মা কি আমাকে মনে করেন, তা 

বলতে পারি না! 

কপালিনী। তোমাকে অতি বিশ্বাস করি জয়কেতু! কিন্ত 
তুমি আমাদের এ কার্যে সহায় হবে কি? 

জয়কেতু। সেকি কথা মা_বলেন কি! জয়কেতু কি রাজ" 

কাধ্যে প্রাণের ভয় করে? 

চুলিকফা । রাণী, আমি জয়কেতুকে সেই ভাবেই ভাঁবি। 

কপালিনী। আমিও তাই ভাবি.তবু আমরা যে গুরুতর কার্ধেয 

লিপ্ত হব, ভাতে অনেক দায়ীত্ব আছে বুঝে জয়কেতুকে পরীক্ষা 
কগ্র্লুম। জয়কেতৃ, রাজবংশের সমুদায় যুবক ও শিগুকে গুপ্ত- 

হত্যা কর্তে হবে। তাহ'লে বিপক্ষ মন্ত্রিদিল আর আমাদের কিছুই 

করতে পারবে না । তারপর একা আনন্দ বকয়া ; সে ত উপস্থিত 
আমাদের পক্ষে আস্বার জন্ঠ লালায়িত | সুতরাং উপস্থিত তা 

হ'তে কোন আশঙ্কার কারণ নেই, পরে তারও বিহিত বাবস্থা! 

ক'রৃতে কতক্ষণ? 

চুলিকফা। কেমন জয়কেতু, রাণীর মাথাট! দেখেছ ? শর 
কাজ তোমায় ক'র্তেই হবে। | 

অয়কেতু | তা ক'র্তেই হবে, চালটা বড় পাকা চাল 
হয়েছে? তাহ'লে উপস্থিত একজন বিশ্বাসী গুপ্তধাতক চাই। 
কেমন মা? তামা, কাকেও কি স্থির ক'রেছেন? 
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কপাঁলিনী। আমি রমণী, আমার সে নিন ক্ষমতা 

নেই, তাই ত তোমার সহায়তা চাই জয়কেতু ! 
জয়কেতৃ । তা বেশ, মন্ত্রী বেটার! শিবেবেটাকে গারদে 

রেখেচে। তাকে বের ক'রে এই কার্যে লাগানো । সেও 

গারদ থেকে বের”তে পার্লে খুব খুনিতে লাগতে পার্বে ; তাই 

ক"র্চি। হাঁ মা, তার পর আর একট] কথা, এখানকার কাজ ত 

এইথানেই মিটুল, কিন্তু রাজকুমার গদাপাঁণি যে পালিয়েছে ! 

তাকেও ত হত্যা করা চাই ? 

কপালিনী। নিশ্চয়! খণের কণা, অগ্নির কণা, শক্রর কণা 

থাকতে কপালিনী' নিশ্চিন্ত থাকবে না। তাই তোমায় বল্চচি ত 

জয়কেতু, তুমি আমার সহায় হও। 

জয়কেতু ৷ ভা হ'লুম, চ'দুম,। আগে মা আমি শিবেবেটাকে 

হাত করি, তেমন? তা না হ'লে ত আবার অন্ত চেষ্ট 

করতে হবে ? 

কপালিনী। হবে কি, হয়েচে! আজই গুপ্ত হত্যার শ্রোত 

বহান চাই। দুরাত্মা মন্ত্রীর দল দেখুক্, রাজ-রাণী কপালিনী, একটা 

যে সেস্ত্রীলোক নয়! কুস্্রমেও বজ্াগ্ি আছে! 

 জয়কেতু । তা মাঃ বুদ্ধিতেই অনুমান ক'রেচি! আমি আর 

অপেক্ষা ক'র্ধ না, চ'প্লম। এসে আবার দেখা ক*র্চি। 

[ প্রস্থান। 
কপার্লনী। কেমন পার্বে ত? হৃদয় কঠোর ক”র্তে পারবে? 

চুলিকফা । তুমি পার্লেই আমি পারব! 
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কপালিনী। ঘরে ঘরে রোদনের চীতকারে পাধাণও ফেটে 

যাবে ! তখন কি কা'র্বে 2 

চুলিকফা। তখন তুমি কি ক'র্বে? 

কপালিনী । আপন কার্ধা দিদ্ধ হ/য়েচে, এই ভেবে মনে মনে 

আনন্দে নৃতা করতে থাকব । 

 চুলিকফা'। আমিও তোমার সঙ্গে তাই ক+র্ব ! 

কপালিনী। তখন যেন কেঁদে ফেলনি? 

চুলিকফা। তুমি আমায় এমনিই ঠাওরালে। আমি ত আর 
মেয়ে মান্য নই! (প্রস্থানোগ্ত ) 

জনৈক সখীর প্রবেশ । 

সখী । মহারাণি, আমরা মহারাজের আদেশ মত আপনাকে 

নৃতাগীত শুনাতে এসেচি। 

চুলিকফা । এসেচ, এসেচ, আর আর সব কোথা 2 রাণী 

বোন, আজ একটু নাচ-গান শোন । 

কপালিনী। (জনাত্তিক ) মাথার উপর কেমন খাড়া 

টাঙালুম, তা বুঝি দেখ তে পেলে না? 

চুলিকফা। তা হক্ রাণি, রাজা হণচচি, একটু আমোদ 
প্রমোদ ক'রে নি এস। বোস, বোস; যাও রূপের ধুচনী, তুমি 
একাই এলে যে! তার! সব কোথ| ? লাগিয়ে দাও, লাগিয়ে দাও, 
রানী বেশী সময় অপেক্ষা কার্তে পার্বেন্ না 
সী। তোর! আয় না লো, বাহারের হুকুম্ শুন্ছিস্ না? 



রাণী জয়মতী ৷ ৭৭ 
২৩1১-৩৮5 ৮ত4ত৯5ঠ লি তত ৩৮৮৮০০০৯৮৯৪ ০৯৩৮৩০৩৩৩ ৩০১১০৪৫০০০৯ ০ ৪০৯০৬ ৯ত০ক৮ত৬কতহকচতত৮১৩১০০০০২১০১৩৩১৯১ ৪৩৭ তপপঠতসগপঠ তাত ৯ 

* অন্যান্য -স্থাগণের এবেশ ॥ 

চুলিকফ! | নাও, নাও, বেজায্জ তাড়াতাড়ি । 

সথীগণ। গীত 

দে আসিয়ে হালিয়ে গ্েল--চাইলে, ন কারু পানে। 

[পগনাসা পরাণ তারে আপন প্রাণে আগানি টানে॥ 

সে চোখে ফাখে চেয়ে চেয়ে খ'লে গেল এই কথা, 

আম প্রাণে মাঝে রেনু তোমার ঘুচিয়ে দতে নব ব্যথা, 

চ1(দনী উাদবে যবে, বসন্তে কোক গাবে, 

নেহ [দন মেনে পাবে দুঝ মলয়ের গ(নে ॥ | টি জা 

কপালিনী। ভোমরা আমার সঙ্গে এস, কিছু পুরস্কার দোব, 
আমার সময় আত অন্ন। ৰ 

চুলিকফা। | আর একটা শুনলে হত না! থাক্, কাজ আছে। 

| | নকলের প্রস্থান । 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক । 

কারাগার । 

হস্তপদবদ্ধ শবরামকে লহয়। প্রহরীর প্রবেশ (.. 

[শবরাম। শুন রে প্রহার! 

উদ্ধপদ হেট মুডে মাতৃগতে ছিন্ছ_ 

 দুশমাস দশৃদিন--সেই আদি--সেই পরাধম ! 
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তবে তারে সেই ভাষে রাখি কোন্ শান্তি * 

এক মাসে করিবি প্রদান ? 

প্রহয়ী। নাভাই, আমার আর তোমার সঙ্গে কোন উত্তর - 

প্রতাত্তর নেই। আমি তোমার কাজ দেখে একেবারে অবাক 

হয়ে গেছি। কয়েদীদের নির্যাতন করাই হচ্চে -আমাদের 

কাজ, তোনায় সে নিধাঙন অনেক রকমে দিক্বেচি। এমন 

কি তারও উপরে মন্ত্রীমহাশয্ের যে ভিন্ন নির্যাতন ক'র্বার কথা 

ছিল, তাও ক্রেছি। তম তার কোনটীকেও ভ্রক্ষেপ করনি । 

তোমার মুখ দেখলে মনে হয়, যেন ফোটা ফুল হাস্চে, কোন দিন 

যেন কোন রূপ কষ্ট ভোগ করনি। ন 

আনন্দ বরুয়ার প্রবেশ । 

আনন্দ ররুয়া। প্রহরি, পাপিষ্ঠ শয়তান বদূমাস বলে কি? 

প্রহরী । সে বড় আশ্চর্য্য কথা মন্ত্রী মহাশয় । আপনার কথা- 

মত আমরা ত শিবরামের হেট মাথা আর উচ্দিকে পা দিয়ে প্রায় 
একমাস হবে, রেখে ছিলুম্, তাতে ও বলে কি, প্রহরি ! মাতৃগর্ভে 

আমি দশমাস দশদিন এই রকম দণ্ড ভোগ ক'রে এসো ছলুম, 

তথন তোর মন্ত্রীমহাশয় আমার কি দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন ? 

. আনন্দ বরুয়া। (স্বগত ) ধন্য সহিষুতা ! ধন্ত সন্থগ্তণ ! 

| তবে আর কোন্ দণ্ড আছে রে বিধানে, 
সেই দণ্ড দিব শিবরামে ; কোন্ ্বণ্ডে পুনঃ. সেই -.. 
াসিবে আমার মতে? | 
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হুরাশা সম্পূর্ণ! হায় ভাগ্য ! 
ছুভাগ্য রে তোর, তা না হ'লে হেন তেজীয়ান্ বীর 
মার, আজ হহল বিরূপ মোরে! (প্রকাহ্ে ) 

ভাই শিবরাম! ফেল সহ অসহ যাওনা ? 
এখনও মম মতে প্রদ্দান সম্মতি, 

বন্ধু প্রাত কারও না ত্বণা,দব ক্ষমা--সর্ব অপরাধ 1 

পুনঃ সেই ভাতৃশাবে দিব আপিঙ্গন ! 

শিবরাম। ক্ষমা কর আনন্দ এরুপ! আমি তোমার আর 

আপিঙ্গনপ্রার্থী নই। আর আলিগনে সুখ হবে না! তাই এ পাঞ্চ- 
ভোৌতক দেহের আলঞ্গনের আর প্রার্থ নই। এবার একদিন-- 
একজনের সঙ্গে আঁপঙ্গন ক'র্ধ। যে .আগিঙ্গনে ঘ্বণা এসে 
উপস্থিত হবে না, ভয় এসে উপস্থিত হবে না, আমি এখন সেই 

আপিঙগগন চাই । দিতে পার্বে কিঃ দিতে ত পার্বে না ভাই! বন্ধু 

তুমি,তুমি বন্ধুর মত কাজ ক"র্চ,কিন্তু হার আমার যে ছুরদৃষ্ট! আমি 
যে বুঝেও তারে বুঝতে পার্চি না! পেয়েও তারে পাচ্চি না ! 

হাক্স হাক কি ক*র্তে ক ক'রেচি! আপনার হাতে বিষ থেয়েচি !. 

আনন বরুন । শিবরাম, এখনও প্ররতিস্থ হও। যাদ নিজের 

মঙ্গল চাও, তাহপে এখন আমার মতে সম্মতি দাও, তা ন! হ'লে, 
নিধ্যাতনের কি কষ্ট উপভোগ ক/র্ছ, তা! কি, বুঝতে পার্চ না? 

শিবরাম। কৈ--কৈ বুঝতে পার্চি না। বন্ধু, ভাই,দও,দাও, 

আমায় বুঝিয়ে দাও ? কি কণ্ধূলে বুঝতে পার! যাঁবে, তাই ব্ণ? 
তাই করি। আগ্রকুও মধ্যে পড়তে হবে, না বিশাপ সমুদ্রে ঝাপ 
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দিতে হবে.ন! পাহাড়ের উপর থেকে লাফ দিতে হবে, ভাই.বল ? 

বুকে বড় আগুন জ'ল্চে! আগ্েয়পর্জতের মত গলিত-ধাতু--সেই 
বুক থেকে ক্ষরিত হ'য়ে যাচ্চে! পার্লে কৈ, পার্লে কৈ, বন্ধু, 

তুমি ত অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু পার্লে কৈ? বুকের মধ্যে 

তেম্নি মেঘ গর্জন কম্র্চে, তেমনি বিদ্যুৎ থেল্চে, তেম্নি বজ্ত- 

নির্ধোষ হচ্চে! পার্লে কৈ. এত ক'রেও যে পার্লে ভাই না! 
আনন্দ বরুয। ও বুঝেচি, তুই কপট উন্মাদের ভানে আনন্দ 

বরুয়াকে ভুলাতে চাস্। জানিস্ শিবে, আমি কে? যাও প্রহরি, 
পাপিষ্টকে আবার তেম্ননি ভাবে যন্ত্রণা দান করগে যাও। যতদিন 

প্ন্ত না আনন্দ বরুয়্ার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে,ততদিন--ততদিন-_ 
শিবের অস্থিকঙ্কাল থাকৃতে--ততদিন মুক্তি নাই । কে না জানে, 

আনন্দ বরুয়্া চিরদিনই ছুষ্ট দমনে সদ্ধমনোরথ। 

| [ প্রস্থান। 

শিবরাম। তাই আনন্দ বরুয়া, তাই তোমার সেই মনোরথ 

সিদ্ধ' হ'ক, ছুষ্টের দমন হক, পাপীর প্রায়শ্ি্ত হক! 

প্রহরী । কেন ভাই, আর যন্ত্রণা নাও? মন্ত্রী মহাশয় কি 

বলেন, তাই কর না। তোমার অবস্থা দেখ্্রে--আমাদের মত 

নির্দগক প্রহরীর হৃদয়ও যে ভেঙে যায়। চোখের জল আপন! হ'তে 
বেরিয়ে পড়ে । এমন ভাবে থাকলে আর কশদিন বাচবে? 

| 5: (রোদন) 
শিবরাম। দয়ালু প্রহরি! কেঁদ না ভাই! ভগ্রবানের কাছে 

আর মহাপাপাকে অপরাধী ক'র না। অনেককে কীদিয়েছি, 
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কত সতীর পতি কেড়ে, তাদের হাতের শখ! খুলে নিয়ে বৈধব্য- 

সাগরে ভািয়েছি ; তাদের কত অপগণ্ড শিশুকে পথে বার কণবে 

এনে গাছের তলার বসিয়েছি; কত পুত্রবকতী জননীর একমাত্র 

নয়নের তারাকে উপড়ে নিয়ে তাদের চিরদিনের জন্ত উন্মাদিনী 

ক'রেছি ! সে পাপের যে এখনও প্রায়শ্চিত্ত হয়নি ! ও, আর বুঝি 

হ'ল না! হায়-_-সে নারকীর জন্ত তোমরা আজ আবার কাদ্ছ ? 
নারারণ! নারকীকে দেখলেও লোকে কাদে -স্লোকে কষ্ট অনুভব 

করে? এ তোমার করুণ! ন! নিষ্ঠুরতা! ? 
প্রহবী। আচ্ছা, তোমার কি এত উপবাসেও কষ্ট হয় না? 

শরীর ত যায় যায় হ'তে ব'সেছে। 
শ্রিবরাম। শ্ররীর যার থাক্, তাতে আমার কি? তাতে 

আমার কষ্ট হবে কেন ভাই! শরীর ত আমার পরিচর ন্র়। 

আমার পরিচয় আমার স্থারী মন। মনের শক্তিই আমাদের 

সকল পরিচরই প্রদান করে। ঞব, প্রহ্লাদ,বিগ্র,ঘুধিষ্টির প্রভতিকে 

আজ কালের পোক কে দেখেছে ? বর্তমানে ত সেই অতীত- 

শরীরীর শরীর আর নাই, কিন্তু তাদের মনের শক্তি তৎকালে 
তাদের যে পরিচয় প্রদান ক'রেছিল, সেই পরিচয়ও আজ জগতের 

হাতহাসে স্বর্ণ অক্ষরে স্থান প্রাপ্ত হয়ে রয়েছে । আনরাও তাদের 

সেই মনের শক্তিরই পরিচয়ে পরিচিত হই । কহ, রুদ্ধ হরে 

আস্ছ কেন? হস্ত, অবশ হচ্চ কেন? চক্ষু, ছৃষ্টিশক্তিশৃন্ত হ'চ্চ 

কেন? অনেকদিন তুমি কিছু ভক্ষণ কণ্গনি লে তাতেই কি দুর্বল 

হয়েছ? তাতে আমার কি? তুদি বূসাঁতলে যাও,ভুমি জড়তা! প্রাপ্ত 
১ 
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হও, » ভুমি উৎসক্ন যাও, তোমাকে ৃ গ্াল: কুকুরে ভ ভক্ষণ করুক, তাতে 
আমার কি £ কিন্ত মন, তুমি দুর্বল হ'ওনি, তুমিই অধর্ম্বর কণ্টক- 

পথে বিচরণ ক'রেছিলে, তুমিই আমার পাঞ্চভৌতিক অবয়ধকে 

কলুষিত কার্ধ্য নিয়োজিত ক'রেছিলে,তবে তুমি ছুর্বল হ'লে তোমার 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কর্বে কে? তুমি স্থির থাক। নারবে 

পাপের প্রতিণান গ্রহণ কর। কাদতে ইচ্ছ! হয়, নীরব রোদনাশ্র 

ভগবানের পাণ্রূপে প্রেরণ কর, কিন্তু তুমি পথত্রষ্ট হও নি, তুমি 

দুর্বল হ+ও নি। গেলই বা পাঞ্চভৌতিক দেহ, তুমি আমি স্থির 
থাকলে অমন কত দেহ আবার তোমারই অন্ত তপন্তা কার্বে, 
কত দেহ ধন্য বলে জ্ঞান ক*র্বে। হ! মধুহ্দন ! কতদিনে আমার 

প্রাশ্চিন্ত হ'বে? আমার প্রা্শ্চিত্তের এত মন্ত্রপাঠ ক*র্লুম,তবু 
1কছু প্রায়শ্চিত্ত হাল ন!! 

প্রহরী । (শ্বগত) এ কি মানুষ না দেবত! ! হস্তে, পদে, পৃষ্ঠে 
রক্ত ঝুজিয়ে পড়ছে! বন্ত্রণায় একবারও স্থির হ'তে পার্ছে না, 

তবু কি একটু ন্রম বা খাট হু'য়েছে! যেই বীর--সেই বীর! 

তেমনি সঙেজ ভ্রকটাক্ষ, তেমনি বীর-বাক্য তেমনি সব। 

 মহাপুরুষকে আমাদের দেখতে কই হচ্ছে, আর ইনি সেই কষ্টুকে 

একবারও বিন্দু কষ্ট বলে অনুভব ক'র্ছেন..না ! যেন শুক্ন 
তুলসী পাতাকে কে চন্দন মাখিয়ে রেখেছে! 

শিবরাম। না, হ'ল না, এ কারাঙ্সারে আমার পাপের 

প্রারস্চিত হু ল না। আমার গাপের প্রায়শ্চিত্রের কেউ বিধান, 

কক 'র্তে পর্লে না। দাও নারারণ, নরহত্যা“পাপের ব্যবস্থা দাও, 
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রাজ-হত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত দাও! প্রহরি! আমাক একথান। অস্ত্র 

দিতে পার? আর একবার আমায় মুক্ত ক'র্তে পার? আমার এই 

হস্তই সেই নরকময় লোৌমহর্ষণ ঘটন! দমকল সংঘটিত ক”রেছে, একে 

আমি ছেদন ক'র্তে চাই! আর এই পদ আমায় সেই স্থানে সেই 

কার্যে অগ্রদর কাররেছে, একে আমি পরিতাগ ক"র্তে ইচ্ছা! 

করি? এত সাহন তোমাদের ? একবার একটু পরিণাম চিন্তা 

ক'র্তে পার্লে না» একবার সেই ভীতিময় নরকের ধ্বংসাগ্রির 

ভীষণ চিত্র চেয়েও দেখলে না? চক্ষু, কেন তুমি আমায় দে পথ 

দেখিয়ে নিয়ে গেলে ? তুমি যদি সে সময় অন্ধ হ'তে, তাহ'লে ত 

আজ শিবেবরুগ্নার এত চিন্তা হ'ত্ব না। ওঃ, যাই--নারাকণ-- 

॥ (মুচ্ছ1) 
শৃন্যে নন্্রী ও তৈরবীগণের আবির্ভাব। 

গীত 
নন্দী। কে রেডাকার মত ডাকলি তারে। 
ভেরবী। তোর চোথের জলে বুক ভেসেছে এবার এলেও আসতে পারে, 

নন্দা। মনে প্রাণে একা করে? আধার ডাক রে তেমনি ক'রে। 

ভৈরৰী। তেমনি তেম্নি হ'লে পরে তার প্রেম ব'য়ে বাবে শতধারে। 
মকনে। সে যে প্রেমে ডুবে খাকে? তার বে প্রেমের খেলা সংবাদে ॥ 

নন্দা। সে প্রেম বিলাতে চায়, প্রেষে হাসে কাদে গায়। 

ভৈরবী । সে প্রেমের তরী ম্বায়, ঘাটে ঘাটে ধীরে ধীরে ৃ 

সকলে | দেখে-প্রেমের কাঙ্গাল দয়াল ঠাকুর প্রেম খুঁজে নেঘ্বারে বারে ॥ 

প্রহরী । না, আর এ দৃথ্থ দেখা যায় না, একটু দুরে যাই। 
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তারপর একটু ুস্থ হলে য! হর, কর! যাবে । এমনটা ত কখন 
দেখিনি, কয়েদীদের ত মামরাই যন্ত্রন। দি, কিন্তু ইনি নিঙ্গের যন্ত্রনা 
নিজে নিমন্ত্রণ করে এনে অভ্যর্থনা ক'র্ছেন ! 

( দূরে দণ্ডায়মান ) 

শিবরাম। তারপর--মমি বুদ্ধ মহারাজের শেষ আজ্ঞ। 

পালনের কি কণর্নুম। তার নয়ন-মাণিক--ক'ল্জের রক্ত 

প্রাণাধিক পুত্র গদাপাণিকে যে স্থানান্তরিত ক"র্লুম, তার কি 
কণ্র্ছি! তার! নিরাশ্রয় হয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছেন, ছুণ্টী সন্তান 

তার হয় ত পথে ক্ষুধার আকুলি বিকুলি খাচ্চে, তার কি কার্লুম! 

কৈ এরা ত কেউ আমার পাপের প্রতিদান প্রদ্দান কর্লেন না, 

তবে আর আমি এখানে থেকে কি কর্ব! আমার পাপের বে 

প্রায়শ্চিভ চাই । 

| জয়কেতুর প্রবেশ । 
জয়কেতু। প্রহরীর! কোথায় গেল! আমি ত মহারাজের 

নিকট হ'তে আস্ছি। এই যে শিবরাম, বাবা শিবরাম। ধণ্ঠি, ধন্তি 

তোমার কপাল! একেই বলে বরাত! কোথ। কয়েদ, আর 

কোথায় কি না, একটা কাজ ক'ব্তে পারলেই একেবারে মন্ত্রী ! 

শিবরাম, শোন, এখন ত প্রহরীবা এখানে নেই- শোন, বিশেষ 

কোনকার্যে তোমাকে মহাব্রাজের বিশেষ কোন প্রয়োজন 

হয়েছে 1' বিশেষ ভাবে সে কাজ নিঃশেষ ক'র্তে পার্লেই বিশেষ 

সম্মানের সহিত তুমি বিশিষ্ট মন্্রীতক্ঞার অধিকার গাবে। 
শিষরাম। ,কে তুমি, জদ্মকেহ! মহারাজের এই অনুগ্রহে 
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আমি বিশেষ জিন্দা ্ তার চিরজীতদাদ হ হ*য়ে ঠা | 

তুমি ত জান জয়কেতু! দেই অরণ্যমধ্যে মুমুর্ষ বুদ্ধ মহারাজ 
চণ্ডেশ্বরের নিকট আমি কি প্রতিশ্রত হয়েছিলাম । 

জয়কেতু। তাঁ আর আমি জানি না বাবা শিবরাম, আমি 

ভরে পড়ে সে দিন তোমাকে আমি মন্ত্রিদলের লোক ঝলে ঝলে- 

ছিলাম, কিন্তু আমি তাঁ নই, আমি একজন রাজতক্ত প্রজা, বুঝ লে? 

সে দিন রাজার কাজে রাজার সঙ্গে বনে গেছলুম, আজও রাজার 

কাজে বাজার জন্তে তোমার কাছে এসেছি । এখন আমার কথা 

শোন, দেরী ক'রূলে হবে না । ভোমাকে একটী কাজ করতে হবে, 

তাহ'লে আমি যা ব'ল্ছি, সেই সব কথা ঠিক। 

শিবরাম। জয়কেতু ! আমার মনতরীত্বে প্রয়োজন নেই, তবে 
আমাকে মহারাজের কোন্ কার্ধ্য সম্পাদন ক”র্তে হবে, তাই বল? 

জয়কেতু । বিশেষ কিছু নয় শিবরাম, তুমি মস্ত্রিদলের সঙ্গে 

মিশে যে কাঙ্গ ক'র্তে সেই কাজ । এই রাজবংশে যে ক'টা এখন 

ছেলে ছোকরা আছে, মেই কস্টাকে গুপ্তভাবে সাবাড় ক'র্তে 

হবে । এসকল তোমার জান' কাজ। 

শিবরাম। (কর্ণে অঙ্গুলিদান পূর্বক) ভগবান! আবার 
পরীক্ষ1 ! আবার তুমি আমার ছলনা করতে এসেছ? তাও 

আবার কিন! আমারই মত নরকের কৃমি জয়কেতুর মুর্তিতে ? তুমি 

যে হও, শীদ্ব আমার সন্মুখ হ'তে দূরে অবস্থান কর। 

 জয়কেতু। ব?ল্ছ কি শিবরাম! 

_ শিবরাম। মহানরক কত দুরে ভাই, বলতে পার? আমি 
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ত মহানরকে ডুবে আছি, দেখ্ছি তুমিও সেই মহানরকের যাত্রী, 

হুতরাং তুমি অনায়াসে আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার্বে, তাই 

কি আহ্বান করতে এসেছ 1 এখানে ত দিনরাত্ষি পুরীষ-মৃত্রের 

ছুর্গন্ধ আন্রাণ করছি, সেখানে এর চেয়ে কি আরও ছুর্ন্ধ অধিক 

আছে ভাই ? এখানে ত দিনরাত্রি আমার অস্থি-মাংসকে নরকের 

কমিতে দংশন ক'র্ছে, তার লালাতে আমার সর্ধগাত্র সিক্ত হয়ে 

যাচ্চে, যমদূতের! মাথায় ডাওস মার্ছে, উত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ লৌহকটাহে 

ভেজে ফেল্ছে, সেখানে আবার এর চেয়ে আর ওকি ভীষণ 

শাস্তি ভাই! 
জয়কেতু। কি আবল তাবল বকৃছ শিবরাম! এই স্থযোগ, 

বড়লোক হ*বার এই দীও । 
শিবরাম। ইন্্রত্ব-পদ ? সেই মহানরকের বিনিময়ে ত ইনতব- 

পদ ! ও ইন্রত্পদে বড় জালা, বড় যন্ত্রণা ভাই জয়কেতু ! পুত্র 
হ'য়ে পিতৃহত্যা, মানুষ হয়ে মানবহত্যা, ছিঃ ছিঃ এমন ইন্ত্ব-পদ 
ভুমি চাও কি মন! নাচায়্ না,মন সে ইন্্রত্ব-পদ চাইলে ন 

জয়কেতু ! আর যে চায়, তাকে আমি ঝিষ্ঠা-রুমির মত এই বাম 
পদে বিদলিত করি। (শুঙ্খল ভগ্ন) 

 জয়কেতু। বাপ.রে বাপ, খুন ক'র্লে” খুন ক'র্লে ! প্রহর, 

প্রহরি, কমেদী পাগল হয়েছে, পাগল হয়েছে, শীগ গির বাধ, 
শীগ.গির বাধ । 

র্ [ বেগে প্রস্থান 
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( প্রহরীর সন্পুথে আগমন ) 

শিবরাম । কি আমায় বাধবে? 

প্রহরী । নম! মহাশয় ! 

শিবযাম। কি ক'র্তে চাও? আমার সম্মুখে আসার 
ভাৎপর্যা কি? 

প্রহরী । আপনি পলায়ন কর্ন, আমি আপনা দাস হয়ে 

সঙ্গে যাব।. | 

শিবরাম। তুমি আমার রক্ষক, তুমি আমায় এমন কথা 

বসল্ছ কেন? তুমি রাজার প্রসাদতূক্ত ্াচারী হয়ে বিশ্বাস- 

ধাতকতার কার্য কর্ধৃবে ? 

প্রহরী । প্রত, প্রভূ, শ্রীচরণে খরণ গ্রহণ ক'র্লুম ৷ মার্তে 
হয় মারুন, রাখৃতে হয় রাখুন । আমি এরূপ বিশ্বাসথাতকত! 

করে চিরদিন নরকে থাকব, তবু আমার এ সাধের কৈলাসে 

'আবশ্তক নেই! আমি চিরদিন নরখাতক ব্যাপ্ের পদলেহন কঃর্ব, 

তবু আমি এ পাপময় রাজ্যের মনুষের সেবা গ্রহণ ক'র্তে 

চাই নি। আপনার সঙ্গই আমার কামিখ্যাদেবীর মন্দির ! আপনার 

মুর্তিই আমার চন্দ্রনাথ ! আপনার সঙ্গে থেকে যদি আমার নরকে 

গমন হয়, তাও আমি ন্বর্গের ননান-ভ্রমণ মনে ক'র্ব ! 

_. শিবরাম। পেয়েছি, পেয়েছি__ভগবান, তোমায় এত দিনের 
পর পেয়েছি ! স্বর্গের অমৃত ! বড় পিপাসিত ছিলাম, আকুল হয়ে 

বড় আবেগে তোমায় ডাকৃছিলাম। এবার দেখা দিয়েছ, এবার 

প্রসন্ন হয়েছে! এস, ভাই, এস বন্ধু, এস সখা, এন পিতা, এস 
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মাতা, . এ দ ভগিনি, এস পুর, এস কনা, এস অমৃত্ত ! একবার 

তোমায় প্রাণভ'রে আলিঞজন করি! (উভয়ের আলিঙ্গন ) চল-_ 

চ*--এ নরক ত্যাগ ক'রে যাই চল! এ তুত-প্রেত-পিশাচময় 

শ্বশান ছেড়ে পালাই চল! এঁ শোন শাস্তির ছুন্দুভি বাজছে ! 

[ বেগে প্রস্থান । 

প্রহরী। প্রত, প্রভূ, এ কুঙ্ছাটিকাপূর্ণ ক্ষেত্র হ'তে আপনার 

জ্যোতিশীয় চরণ-সস্কেতে--দুষ্টিহীন দাসকে বাহিরে নিয়ে চলুন 

[ বেগে প্রস্থান। 
০০০ 

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক 

বনপথ। 

কাঠুরিয়াগণের প্রবেশ 
কাঠুরিয়াগণ । গীত 

ধা! ধা] ধ1 কুড়ল চালাই, ঝ ঝা! ব| বন করি সাবাড়। 
মোদের রাজ্যি-পাট অর জমিদারী এই গ্লারে পাহাড়, এই গায়! পাহাড় ॥ 

নিত্যি আনি নিত্যি খাই, নিত্য নঙন ধনে যাই, 

নিতি হাটে কাঠ যোগাই, ছাটপতন নাগাড় ॥ 

শাল পির়ালে মন না উঠে, শিশু সেগুন কতক বটেঃ 

ছেল হরি শুকৃতি ফাটে, লাড়ের বেলায় বেদন! শ্বাড় 

রি, ০৮ ৫ [প্রস্থান। 
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কুড়ল স্ন্ধে গদাপাণি ও ছদ্মবেশী 

কুকিরাঁজের প্রবেশ। 

ছদ্মবেশী কুকিরাজ । আচ্ছা, তুই যে সে দিন কুকিরাজার 

বাড়ী গেলি, তাতে কি হ'ল? 

গদাপাণি। সেদিন কেবল একদিন নয় ভাই, প্রা এক 

মাসের অধিক হাটাহাটি ক'রেছি। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্তমে একদিনও 
কুকিরাজের সহিত দেখা করতে পারিনি। এখন একবারে তার 

আশা ত্যাগ ক*র্তে হয়েছে । 

ছগ্মবেশী কুকিরাজ। আশ! ছাড়ি দিবি কেন বাঁবা ! আমাদের 

রেজা তেমনটা নয়। তবে রেজার ছুঈট| মেয়া ছিল, সে ছুটোকে 

রেজা তাদের ছেলেবেলায় কোন রকমে হারিয়ে ফেলে । তার 

ল'গে রেজ! বড়ই মন কষ্টে থাকে, বড় একট! কারো সাথে দেখা 

লাক্ষাৎ করে না। আচ্ছ। বাপ, তোর রেজার কাছে কাম কি? 

তাঁর তোর বাড়ী কোথা ছিল বল দেখি! 
গদাপাণি। রাজার কাছে আমার কোন গুপ্তকথা আছে । 

আর বাবা, আমার পরিচয্প দিতে আমার মায়ের বারণ আছে। না 

বলেছেন, যতদিন না তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হয়, ততদিন তুমি 
কারে! কাছে আত্মপরিচয় দিও ন1!। 

ছন্রবেশী কুকিরাজ। আরে আমার বহিনের ত এমন কথা 

ছিল ,ষে, তুই আমার মেয়ে জামানের কোন পরিচয়ের কথা 

দ্িষ্তাস৷ করিস নি, আমি ত তা ভূলে গেছনু রে বাপ! আচ্ছা 
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বাপ, তুই সত্যি ব১ল্বি, তুই রাজার কাছে কি কিছু টাকাকড়ি 
মাগিম ? সত্যি ব'ল্বি বাপ, সূ্তি বলবি 2 

গদাপাণি। (গ্ঈগত) তাই ত এ বুদ্ধ আমার মনের কথা 
বুঝলে কিরূপে? যাই হক, এই সরল বৃদ্ধের নিকট মিথ্য! 

বল্্তে পারব না, সত্য কথাই ব'ল্ব। (প্রকান্তে) হা বাবা, কোন 

বিশেষ কারণ বশতঃ আমার অর্থের আবশ্তক হ'য়েছে। সেই 
জন্তই আমি সদাঁশয় কুকিরাজরি নিকট যাতায়াত করি। কিন্তু 

ভাগ্য যে মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই যায় বাবা ! 

ছলুবেশী কুকিরাকজ। ছুংখু করিস্নে বাপ! টাকাকড়ি সেটা 

ত কিচ্ছুই নয়। মানুষ ইচ্ছে কপ্র্লেই টাকাকড়ি পেতে পারে, 

সে ত একটা খাটাথাট্নীর সঙ্গে সম্বন্ধ । আমর! সব গারোজ্েতে মনে 
ক”্র্ূলে একদিনে সব বাক্কার মত হইতে পারি । তাত হই না। 

রাজার যে কাম; সেত রাজায় করবে । আমর! কাঠরে জাত, 

বনে যাইব, কাঠ কাটিব, তা হাটে আনি বেচিব। আপন মা বাপের 

সেবা করিব, ছেলে পিলে বাল-বাচ্চা বাচাব। টাকাকড়ি নিয়ে 

কি হু'বে বল্ দেখি। আমারও বহুৎ টাকাকড়ির মাল মাছে; 

মামি ত তোরে সে সকল দিতে পারি, কিন্ত সে টাকাকড়ির মালে 
দুই পেটে খেতে না পারিব। আমরা সব টাকার মাল পাইলে সব 

পি 

কালীমারীকে দিয়ে দি। কালীমারীর হুকুম আছে যে, সে সব 

টাকাকড়ির মালে জগতের সববার উপকার করিবে । সে যিন এই 
: সব টাকাকড়ি সেই সকল সৎকাজ্জে থরচ করেন না হ'লে জন্তুর মত 

পেটে খাইলে, তার বংশ বালবাচ্চা আমি এক যোগে গাড়ি রাখিব 
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এখন নন তৃই যর্দি সেই সব টাকাকড়ি সেই সকল কাজ্জে খরচ করিস্, 

তাহ'লে তোর টাকার ভাবনা কি। দেখ, তোদিগে আমি বড় 

ভালবামি! আর তোর পরিবারকে আমি যিন নিজ মেয়ের মত 

দেখি! আমি তোঁদের লগে সব পারি! আরে আরে, আমার ম্যান্কা 

ঠিক তোর পরিবারের মত ছিল রে ! আমি বড়া নরাধম রে! যাক্, 

ভুই কি করিবি বল্! | 

গদাপাণি। ( ন্বগত ) এই বুদ্ধ গারোর মুখে আমি কি গুন্ছি ! 
বাবা শিবশস্তু! একি তোমার লীলা বাবা! ধন্ত আগ্ততোষ ! ধন্ত 

তোমার আশু দয়! (প্রকাশে) ত! বাবা, টাকাকড়ি--আমার 

সাধারণ হিতকর কার্যের জন্তই প্রয়োজন। তার কপর্দকও 

আমি কিম্বা আমার গরিজন্রে জন্ত ব্যয় ক'র্ব না। আমর! 

আমাদের পরিশ্র মলন্ধ ধনেই জীবিক! নির্বাহ ক'র্ব । 

ছগ্মবেশী কুকিরাজ। তবে আয, আমি অজি তৌফে কতক 

গুলে! টাকার মাল দিয়ে দি, দেখিস্ বাপ, সে সকল মাল আমার 
কালীমায়ের ! দশের কাজে খরচ ক+র্বি ! (কর্ণে কথন) বুঝলি ত? 

যখন তোর দরকার হ'বে, সেখান থেকে তুলে নিবি । তোর বিশ্বাসের 

জন্ত তুই এখন. দেখে রাখতে পারিস! আমি কাঠ কাটতে যাই, 
তুই তারপর এই বনে কাঠ কাটিস,দেখিদ্ শিশুগাছ যেন না কাটিস্। 
আমাদের দেশের রাজা'র এ গাছ কাট্তে বারণ আছে । যে কাটে, 
তার গর্দীনট! লেয় ! বুঝলি, আমি চগ্নু! খুব সাবধানে ০ 

আবার কাল এসে দেখা কর্ব। 

[প্রস্থান। 
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গদাপাণি। বুদ্ধের বাক্য কথন মিথা। নয়, তবু একবাঁর দেখে 

রাখা ভাল। বুদ্ধ বললে গাছটার নীচে, অনেক হীরে জহরৎ 

মণিমুক্তো! আছে, দেখাই যাক (খনন) কি আশ্চর্য, এ যে অগণিত 

রত্ব! এ্রমন কি আমাদের আসাম রাজা এই রত্বে অনায়াসেই 

ক্রয় করা যেতে পারে! বৃন্ধ, আমি যে তোমার বাবহার দেখে 

আনন্দাশ্র সম্বরণ ক'র্তে পার্ছি না। মনে হয়, তুমি নিজেই বুঝি 

আমার সেই কৈলাসেশ্বর বাব! ব্যোমকেশ ! দয়াময়! আমি যে 
স্তস্তিত হয়ে পড়ছি! যাই হোক, এই ধনরত্ব বুদ্ধের বাক্যান্গনারে 

ব্যয়িত হবে। এখন উদর-জবাল৷ নিবারণের কার্ধযা করা যাক! 

বুদ্ধ ব'লে গেল, শিশুগাছ কেটে! না! এই ত একট! শিশুগাচ । 

এই প্রকাণ্ড বৃক্ষ কর্তন করাও আমার সাধ্য নয়। তার চেয়ে এই 

ঝোপ ঝাপ গুলো আজ কেটে রেখে যাই, রৌদ্রে গুকোলে কাল 

এসে এই গুলোকে বায়ে নিয়ে যাব, তাই ভাল। 

(ক্ষুদ্র বক্ষে আঘাত) 

পালের প্রবেশ 

পাগল গীত ২. 

কি ভেবে কার তরে। 

 ইন্ু-কুদ্দ-তুবার ভ্রান্তি অনুপ কান্তি করিছ মসিমলিন হায়। 

শিরস্বেদ ঝ.রিছে চরণে, চলিয়া পড়িছে ক্লান্ত কায ॥ 

. মদির-সোহাগে মগন হ'য়েছ, ভুলিয়া যেতেছ আপন কাজ 
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শ্েহে মা্টি-দেহে করিছ যতন, পরিছ নিঙুই নুতন সাজ, 

ভাবিছ নিতুই জীবনের আছে?, জ্বলিষে গৌরবে উঞ্জলি দিক্ঃ 

জান ন। নিবিৰে বহিছে বাতাস তুখি নিশ্চিন্ত রয়েছ ঠিক | 

তুই কি আমারই মত পাগল রে! এমন পাগলও থাকে? ঝোপ 
কাটুতে যে সময় লাগৃছে, সে সময় তগবানকে ডাকৃলেও অনেক 

কাজ পেতিন! হা$ হাঃ সব পাগল, মব পাগল ! 

| প্রস্থান। 

গদাপাণি। পাগল বৈকি পাগল! সংসারী পাগলদের মাখার 

ঠিক নেই ঝলেই ত তাই তারা আমারই মত পেটের জাপান 

আমারই মত মাথার ঘাম পায়ে ফেল্ছে ! কি ক'রব, আমাদের বে 

মনের দুর্বপতাই সব্ধনাশ ক'রেছে। সবই ত বুঝতে পার্ছি, স্ত্রী 

পুর কেউ আমার নয়, সব সংসার সাজানার আনবাব! কেবল চক্ষের 

আর কর্ণের তৃত্তিকর। কি ক"র্ব, দেখছি, ই পাগলই মহানুখা! 

ও কি আমান শ্রীচরণে স্থান দিবে না? কেন দিবে না? ওত 

আমাকে ওরই পথের পথিক হতে ঝ'ল্ছে ! উঃ তাই ত, আমি কি 
ভাবছি, আমার জন্য ষে প্রাণাধিক1 জয়মতা, প্রাণাধিক রুদ্রসিংহ 

আর চন্দ্রনাথ পথের দিকে চেয়ে বসে আছে! না, না, বেল! 

হঃয়ে যাচ্চে, এই সময়ে ঝোপগুলোকে কেটে দি। € আবাত) 

প্রহরীদ্য়ের প্রবেশ । 
উভয়ে । আরে রে-বে, কে রে আহাম্মক, শিশু-জন্নলে 

লাগান? | 
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ঈম প্রহরী । আরে, আরে দেখেছিদ,দেখেছিস, বেটা সব শিশু 
চার! গাবাড় ক'রে দিয়েছে ! আরে, রাহ্থা শুনলে কি ব্ল্বেরে? 

২য় প্রহরী । বেটারে বাধি ফেল্। বেটারে বাঁধি ফেপ্রু। 

আ রে রে, বেট! তুই আমাদের রাজার আঁজ্ঞা কেটেছিন্। তোরে 

রাজ-বাড়ী যেতে হু'বে, গর্দানটা এবার দিতে হ'বে। (বন্ধন) 

গদাপাণি। আমি ত ভাই শিশুগাছ কাঁটিনি। এ গুলো! কি 

শিশুগাছ ? 

২য় প্রহরী। বলি আখের কি মাথা খেয়েছিস্ ? শিশুগাছ 

নয়, কি গাছ! বেটা, বড় শয়তান বরে! নেকা সাজিল! 

_. ৯ম প্রহরী। গার্দান যাবার বেলার অমন অনেক বেটা নেক! 
মাজে রে। এখন চল্--্রাঁজা তোর নেকাগিরি ছাড়িয়ে দিবে। 

আজি গাছের ডালে নট কে দিবে । 

গদাপাণি। - হা বাবা শিব-শল্তু, এ আবার কি হ'ল! অছো', বৃদ্ধ 
কাঠুরিয়া ত এই কথা বলে আমায় বিশেষ সাবধান করে দিয়ে 
গেছল! তবে--হায় হায় কি ক'র্লাম! হা বাবা শুলপাণি 

নিজের সর্বনাশ নিজে ক"র্লুম ! হা অভাগিনী জয়মতি! হা বাব! 

রুদ্পিংহ, চন্দ্রনাথ! এতদিনের পর তোরা আমার: "যথার্থই অনাথ 

দুর্ভাগ্য হ'লি! 

উ্য়ে। চল্, চল্, আর কাদিবার রে সময় রর, বেট। কি 
শয়তান রে! চল্ বেটা চল্! | 

| 1 নকলের গ্রস্থান। 



মগ্তম গর্ভান্ক 

অদ্তঃগুর | 

কপালিনী, চুলিকফ! ও ভাউবের প্রবেশ । 

কপাঁলিনী। দিনরাত্রি পণ্ড়ে প'ড়ে চওু আফিং খাও। 

(স্থগত ) লোকটা উপযুক্ত ব'লেই বোধ হয়৷ 

চুলিকফা | জান্লে রাঁণি, এ সব মৌতাতি ধিনিযগুনোকে 
তুমি অপগ্রাহ্থ ক'রনি। এতে কাজ হয় কত জান? 

কপালিনী। 'কাঞ্জের মপ্যে ত দিনরাত্রি লেপ বালিশ নিয়ে 
গুয়ে পড়ে থাকা। | 

চুলিকফা। এ ত-_এঁতেই আজ তুমি আমি আসামরাজ্োর 
রাজ।-রাণী হ,য়েচি। যদ্দি এই সব মৌতাতি জিনিষের আমি দখলি- 
কারন! হাতুম্, তাহ'লে দেখতে এই আমাষ-রাজ্য দখলে আন 

রুত দূর শক্ত কাজ হ'য়ে দীড়াত্, মন্ত্রীর! বুঝি, চালাক চোস্ত 

কাজের লোক দেখে রাজা ক'র্ত ? 

কপালিনী। তা সত্য । (স্বগত ) যে রূপ সাহস দেখিয়ে গেল, 

তাতে ত আশা হয়। 

চুপিকফা। আর' দেখএই মৌতাতি জ্রিনিষট! এম্নি মক্জার। 
হাজার হাজার হুষ্ট কাক্গ কর, সব এই মৌতাতি গিনিষের দোহাই 
দিয়ে কেটে যায় । লোকে ঝ'ল্বে, রাজ! নেশাখোর মানুষ, কি 

কগ্ভে কি ক'রে ফেলেছে । ওর ত মাথার ঠিক নেই| 
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কপালিনী। তা এক রকম ঠিক্ ব্ল্ছ। (স্বগত) অনেক 
ক্ষণ গেছে, তাই তকি ক'র্চে। 

চুলিকফা। ঠিকৃ বাল্ব বৈকি প্রাণেশ্বরি ! এ মৌতাতি জিনি" 
ষের এই কাঞ্দরাই হ'ল ঠিকৃ। এতে মাথা অনেক ঠাণ্ডা করে, বুদ্ধি 

যেন বরফের জলে নিত্য নান ক'রে উঠে। তুমি যদি কড়া কথা 

বলে মারতে এস, তখন বুদ্ধি আমার ঠাওরে তোমার ব্যবহার, 

ভাবচে--তা তাতে গৃহিণী এপ কার্চ কেন? উদার ভাব--. 

স্বার্থপরতা একেবারে নেই ঝল্লেই চলে! 

কপালিনী। আ মরি মরি,কি গুণেরই প্রশংসা ক'র্চ ! ব্ল্তে 

একটু লজ্জাও করে না! ধিক্ ধিক! নাও, নাও, এখন একধারে 

ধসে মৌতাত জমাও। কোন কথা ক'ও না। (শ্বগত) তাই ত, 
এতক্ষণ কি হ'ল, এখন ত আস্চে না! 

চুলিকফা। বান্, ঠাণ্ড হ'লুম্। তোমার কাজ তুমি কর গে, 

আমার কাজ আমি করি।. ( চওুর আয়োজন ) 

কপালিনী। ডাঙৰ! 

ডাঙব। জনন! 

কপালিনী। মন্ত্রিমশার় বলেন কি? 

ডাঙৰ । আমাক ত অপর কেন কথা বলেন্নি মা! 
[.. ঈপালিনী। তিনি তোমার আমার কাছে ০০ 
উপদেশ দিয়েছিলেন? 

ডাউব। তা দিয়েছিলেন। . 

কপালনী। তা তুমি ত আমার কাছে এসে আছ? মধ্যে 
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মধ্যে ত মন্ত্রী মহাশয়ের নিকটও ঘাও। (শ্থগত ) কি যেন শব 

শোনা যাচ্চে না! 

ডাঙব। যাই। 

কপালিনী। ভাতে মন্ত্রী মহাশয় তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা 
করেন না 2 

ডাঁউব। করেন বৈ কি, আমি মিছে কথা ব'ল্ব না। 

কপালিনী। কেন মিছে কথা ব'ল্বে? তুমি জান, আমি 
রাজান রাণী। 

ডাউব। আমারও মা জননী । মা, সে কদাচিরীর কর হ'তে 

আমাকে মুক্ত ক”্র্তে হবে। 

কপালিনী। তা কণ্রব, তিনি তোমায় কি জিজ্ঞাসা কবেন ? 

( স্বগত ) ডাঙবকে শীগ গির সরাতে হবে। 

ডাঙব। তিনি জিজ্ঞাল! করেন, রাণী কেমন আছেন, তার 

শরীরের বা! মনের অবস্থা কিরূপ, রাজ! বাহাছুবরের সঙ্গে তার 

কেমন সর্ভাব, তোমার সঙ্গে কোন্ সকল কথার আলোচন! হয়। 

কপালিনী। তুমি কি বল? (স্বগত) আবার একটা কি শক 

হলনা? ্ 

ডাঙব। মা, আমি তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরেচি । তা 
বল্ব না। | 

কপাপিনী। ব'ল্বে না কেন? ভূমি আমায় ম! বশলেচ, তখন 
মান্ধের মঙ্গলের জন্ত তুমি সব কথ! ন! বে ভগবানের কাছে 
তোমায় অপরাধী হ'তে হবে, তা জান? 
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ডাডব। সেসব অতি অশ্লীল ভাব মা! ভগবান আমাক 

পরাধীন ক'রেছেন, এ পরাধীন জীবনের আর মুলা কি জননি! 

মা জানেন ত, আমি ক্রীত দাস! 

কপালিশী। জানি ডাঙউব, আমি সব জানি, জানি বলেই 

আমি তোমার নিকট হ'তে সব কথা টেনে বের ক'রে নিয়েছি। 

তুমি এই সময় একবার নীচমতি মন্ত্রীর নিকট যাও, গিয়ে ব'ল্্বে, 

রাবী বল্লেন, আপনার মনের ভাব তিনি সব বুঝতে পেরেছেন, 
তবে একটু কাল প্রতীক্ষা ক'র্তে হবে। আর তার মধ্য একদিন 

ঠার সঙ্গ আনার দেখা সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে । তিনি তাতে 

কি বলেন, তা এসে আমায় ব্রবে। (ম্বগত) শ্রী যেন একট! 

রোদন স্বর উঠল! 

ডাঙব। ম1--মা1-- 

কপালিনা। কেন ডাঙব,অত সঙ্কুচিত হ”চ্চ? তুমি কি চাও ? 
ডাউব। জানি না--অনাদিনাথ! আমার জননী তিনি 

কিরূপ ! তবে মনের অগোচর পাপ নাই মা, আমি আমার অন্তর 

দেখে বুঝতে পারি, মা! আমার সতী সাবিত্রী-দময়ন্তী, তা না 

হ'লে সতীর নাম শুনে প্রাণ কেন এত নৃত্য ক'রে উঠে জননি! 

কপাপিনী। তোর মা তাই ডাঙধ! এর পর পরক 

ক'রে নিবি! | 
 ভাঙব। রক্ষে ক'র্ণি মা! আমার প্রাণ, আই ঢাই ক'রে 

উঠছিল, এতক্ষণের পর হাপ ছাড়তে পার্লেম ! তবে আসি মা! 

7 [ প্রস্থান। 
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.. চুলিকফা!। বেচে থাক্ বেটা, বেচে থাক যে বেটা এমন 

মৌতাতি নেশা! আবিষ্কার ক'রেছিল-_জান্লে রাণী, আমি ঠিক 
আছি, তোমার কথ! মাঝে মাঝে শুন্ছি । 

কপালিনী। ্তন্ছ কি, খুব সাবধান থাক! আজ কি খাঁড়া 
মাথার উপর ঝুলিয়েছি, ত| কি মনে নেই! যদি প্রকাশ হয়,তাহ'লে 

লোকালয়ে আর মুখ দেখাতে পারব ন। ! আপামের অন্ন জন্মের মত 

ঘুচবে। এ ন! একটা কোপাহল স্টঠূল ! ( নেপখো পুরবালিগণ ) 

জাগ জাগঞ্জাগ-চোর চোর--রাঙ্গকুমীরের থর থেকে কি নিয়ে 

পালাল ! ধর্ ধর্ ধর্ 

অদৃরে নন্দীর প্রবেশ । 

নন্দী । শীত 

পাষ।ণ ফেটে যায়, আয় মা আর়। 

ছিড়িয়া প'ড়েছে রাজেন্্রের গলদীপ্ত-হার ধরণী-ধুলায়, হায় হায় হা ॥ 

যে বাশী বাজিত পিতা গানে, যে বাশী বাজিত মাতার কাণে। 

যে ধ্বনি উঠিত আকাশ পানে, ন।চাইত বিশ্ব নীরব ভাষায়. 

আজ সে বাশী আর তোর হালি, দেখ.মা আপি লুকাল কোথায় | 

বদি চোর ধ'র্বি, তবে মাকে ডাক! মারের ছেলে চোর হয়েছে, 

মায়ের ছেলে চুরি ক/রেছে। মানা হ'লেদে চোর আর ধরবে 
কে? চোর চোর চোর, ম1--মা, চোর ধর্ মা, চোর ধর্। 

[ প্রস্থান। 
কপালিনী। এই বুঝি হয় সর্বনাশ ! ্ 

জাগিয়াছে পুরবানী ! 
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কীপিত্তে কাপিতে ভ্রুতপদে জয়কেতুর প্রবেশ । 

জয়কেতু। মাগো, সব বুঝি সাবড়ে দিয়েছে! কোলা£ল 

উরন্ছ না! আমি এখন চল্নু-্গদাপাণিকে ধ'র্তে কিছু সৈশ্সামন্ত 

নিয়ে চল্নু ! দেখ্ মা, তোর জয়কেতু ভোর জন্যে কি ক'রছে £ 

কপালিনী। একটু থাক ঝয়কেতু! পুরবাসীরা যেরূপ 

কোলাহল ক'র্ছে, তাতে কি হ'তে কি হয়, দেখে যাও। 

জয়কেতু। (শ্বগত) এ জন্তই বাধা আগে থেকে সট্কাচ্ছি, 

তা বেটা আরবুঝতে পার্ছ না! শেষে বা আমি পর্যান্ত বাধা 

যাই! তা হচ্চে না, জয়কেতু সে ছেলেই নয়। (প্রকাশ্যে) জননি ! 

বুঝতে পারছেন নাঈশ্বর ন| করুন, যদি কিছু জানা জানির 
মধ্যে গিয়ে পড়ে, তাহ'লে তখন আর আমি বেরুতে পার্ব ন1। 

এই মাহেন্তক্ষণ মা! এই কালে যাত্রা করলে আর কোন চিন্থাটা 
নেই-_নিঃমন্দেহে গদাপাণিকে সাবড়ে দিয়ে আস্তে পার্ব। 
আমি চল্লম। কুচপরোয়া নেই! জয়কেতু শ্রীছর্গ। ব'লে যাত্রা 

কার্লে। 

[প্রস্থান। 
কপালিনী। জয়কেতৃ, জয়কেতু ! | 

নেপথ্য হইতে--জয়কেতু | যাবার দমন পেছু ডাকৃতে নেই 

মা! তোর জয়কেতুর অকল্যাণ হবে। 

চুলিকফা। তাই ত, কোলাহলট। বড় ক্মূকে উঠল না রাণি! 

ও রণি) কি হবে? 
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কপালিনী। রহ স্থির নিশ্চল পাষাণ! 

কর হৃদি লৌহবস্রময় ! 
যা হবার তাই হোক, হোক'-হোক প্রলম়-প্লাীবন, 

বয়ে যাক্ মহীঝঞ্জা, হোক মহামারি, | | 
হোক হোক্-_মুন্প্নু বজ নিপতন ! 

শুঁনয়াছি পিশাচ-পিশাচী- প্রাথ 

নিষ্মমত| কঠোর নিলয়, সেই প্রাণ হোক আগুসার, 

মহানন্দে বক্ষ পাতি দিব আলিঙ্গন, 

কোটী গ্রহ কোটা উচ্কা হ'লেও পতন, 

উলিবে' না সর্ধপ প্রমাণ স্থান স্থানন্ষ্ট হে 
ক্রমে বাড়ে কোলাহল ! 

বুঝি ধৃত হঈল ঘাতুক । না__না-ন!_কেবা ও রাক্ষস 
বীভৎস মৃূরতি--মহাকাল ঘেল যমদ্বারে ! 

কত্তিত মুগ হস্তে ঘাতুকের প্রবেশ । 

ঘাতৃক। ধররাণি! রাজবংশধর-মুও্ড, 

অভিগ্পীত কাধ্য আজি লাধিয়াছে দাস! 

দেহ পুরষ্কার! দেহ বাণি, দেহ পুরক্কার। 

বেগে পাগলিনীর প্রবেশ । 

গীত 
আরে ছি ছি, নাপি, কা'রূলি কি!?ক'রলিকি! ক'রলিকি। 

কূল মালি, নম ডুবালি, ধিক্ ধিক ধিক নারী-নামের রৈল কি ॥ 
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তুই যে মায়ের মেয়ে মেয়ের মা লো ওলে। ওলো! র্ধবনাপি, 

দেখলি না ভেবে চিন্তে- সায় হায় হার আধার তোর মায়ের মা ষে এলোকেশী, 

ক'রূলি কি, ক'যলি কি, হা রাক্ষমি, মরি রি মা'র লোকেই রা বাল. বে কি, 

| বলবে কি। 

কুগের মাঝে বাজ দেখালি, শেষের দশা হ'বে কি-_ হবে কি॥ 

ধিক ধিক কলঙ্কিনি, তোর এই কাজ! তুচ্ছ রাজতক্তার 

লোভে নরহত্যা ক'র্লি। জগ পুড়ে যাবে, জ্বলে পুড়ে যাবে! 

হাঃ হাঃ রাবণ গেছে, ছূর্যোধন গেছে! দেখ দেখি, কপাল চিরে 
দেখ দেখি, তোদের অনৃষ্টে কি রয়েছে! মর্, মরু, মর্, আবার যে 
আমার কপালের দিকে চায় রে। হিঃ হিঃহিঃ (হান্ত )। 

প্রস্থান । 
চুলিকফা। তাই ত রাণি! | | 

কপাজিনী। চল চল--গুপ্ত নুড়ঙ্গে চল! এস ঘাতুক 

ঘাতুক। দাও বাঁণি, পুরহ্ষার ! 

] সকলের প্রস্থান । 

এঁকতান বাদন। 

৪910: 
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বরাজমভা । 

কুকিরা'জ, মন্ত্রিগণ ও নর্তকীগণের প্রবেশ । 

কুকিরাজ | (শ্বগত ) আমার মনটা বড়ই বিগৃড়েছে রে-- 
বড়ই বিগ্ড়েছে ! ঠিক যেন ম্যাক্লাটা ঠিক আমারই ম্যায়ার মত 

দেখতে! ম্যায়াটাকে দেখে আমার পরাণ টা যে কিমন 

কঃর্ছে, তা সে এক কালীমায়ী ভিন কে সম্জাবে ? ছুটা ম্যায়াই 

আমারর কালীমায়ী তুলে নিলে! পরিবারটাও তুলে নিলে। 

বেশ কালীমায়ি ! তোর মনে যা ছিল, ত করেছিস! কিন্তু পাষাণ 
বেটি, আগে কার কথাগুলোকে তুই আমার পরাণে এমন করিয়ে 
জাগিয়ে দিস কেন? এইটা ত তোর রঙ্গ বেটি! 

১মমন্ত্রী। রাজা সাহেব, এমন করিয়ে ভাবিয়ে ভাবিয়ে তুই 

যে মারা যাবি? তু এত ভাবিস কেন? 
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২য় মন্ত্রী। তুই কার ল'গে মুখটি তোর কালির মত নয়ল! 

করিস? তোকে রেজা ক'রে আমর! সব থুদী ছিন্ু। তুই আমাদের 

মা বাঁপ হ'য়েছিস। তবে রজাসাহেব, তুই ইমন করিলে আমরা 

সব কিমন ক'রে বাচ্ব? 

ওয় মন্ত্রী । তূই থোস কর, থোস কর্! তোর আবার ভাবন! 

কিসের রে! আমরা তোর লগে মরিয়ে যাইব। তুই কিসের 
ভাবনা ভাববিরে? 

গর্থ মন্ত্রী। দে রজাসাহেব, তুই হুকুম দে, এরা সব থোদ 
করুক, খোল করুক। তুই খুনীতে থাকলে আমরা সব খুদীতে 

থাকৃব। 

কুকিরাজ । আরে সব মন্ত্রীরমশা, আমি কি তোদের মনে 

কষ্ট দিতে পারি! তোর! সব পছন্দরধভ কাম কর্, আমি সবেতে 

থুলী আছি। লে, লে, সব লাচ গান কর্! (শ্থগত) আমার পরাণ 

নেই মায়াটার বাড়ীতে ছুটছে! আরে কালীমার়ি--শামার যে 

একট। হ্যায় ঠিক ইমন্টী ছিল রে! একটী গোরা, একটা কালা ! 

কি করিলি কালীমায়ি ! তার! সব আমার কোথ। গেণ রে! রোদন) 

জনৈক নর্ভকী। আরে রজাসাছেব, লঙ্্রা, দে, লজরা দে! 
চাষি তোরে একটা গান শ্তনাই,দেখ, দেখি মীীগুল হোসকিনা? 

“আরে হমায়ে নাগর সে। ছেরি শ্বপনে ম্যায় দেখে.ও। 

ছাও লাগি খনন পলফা! যো রাপকে জাই, 

চোরে জাইও নয়নুনে কাজয়া শোছেরি। স্বপনে মায় দেখে ও ॥ 
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ধাজুবন্ধ কণ্ঠ আওর মাল1 বিরাজে, « 

আঅওর শোহে মোতিয়নকা গঞ্জরা,__- 

 ক্সপ মতিকো রাজবাহাছুর, ছুট গেও, 

প্রাণ মিট গেও ঝগরা। স্বপনে ম্যায় দেখে ও 1” 

কি রজাজি, গান গুনিপি, মিষ্টি ত লাগিল ? 

কুকিরাজ। খুব মিষ্টি আমি গুনিল ! আমারর মন ধরি থোদ 
নিল । আচ্ছা, কিমন গান কণ্র্তে পূরিস, ক'র্ত? 

জনৈক সখী । ফ্তি ক'রে গারে মন্সা! রাজাজীর পরাণে 
থোন লাগিছে! 

ওত পক 

নর্তকীগ ণ। ৭ গীত 

সি রে সেয়ে ছন্দর নাথ লাগে প্রাণ গল। 

প্রাণ ল'বার নিমিত্তে সখি রে পুরুষ কি ভাল পোরা হে ছিল ॥ 

_ সেয়েই কৈছিল তোর ও পরত আমি ভাল পাই, 

হে রূপসী ভূই মোর আখির পোহর মন মৌহ। ঠাই । 

দেয়ত মোরে ভাল পাইফিল, তার সৈতে ভিতর 

আমোদ প্রমোদ ত পাঁচ ঘছর চপি ছিল ॥ 

কুকিরাজ। রূপহী, বড় সুন্দর খোস দিলে! ও মন্ত্র! এই 

এক এক ব্ূপহী বিলাকক সোণ.ধন কিছু দে! আমারর মন ত 

যে দুখর আছিল, তেও দুর হৈ গল । তোমরা এখন পার আমিতে? 

নর্তকীগণ। যে আজ্ঞা রঙ্জাসাহেব। | 

| প্রস্থান 
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প্রহরী করত ধৃত গদাপাণির প্রবেশ। 

প্রহ্রীদ্বয়। চল্ চল্, তুই বড় পরাক্রমী ডাউব আছে। 
হে রজাসাহেব, এ কাঠুরি বিপাকর দক্ষিণ গারো! পাহাড় ফালে 
বিস্তর শিপু গছ কাটি দিলে! 

অস্ত্রিগণ। শিশ্ত গছ কাটি দিলে! এইবার ত মরদ প্রাণ 
হেরুরাণ!। 

প্ষকিরাজ। (শ্বগত) আরে কি করেছে রে, আরে মোর 

ছাবড়াকি ক'রেছে রে! আরে আমি কি করিব বরে! আরে 

আমার ম্যায়ীর কি হবে রে। আবে--আরে হাহা "আমি 

যে ছাবড়ারে পর পর করি বলিয়৷ আস্মু রে--শিশু গছটা 

তুই কাটিস নি! তবে সে এমন করিল কেন? আমি এখন 
কি করিব! 

গদ্দাপাণি। (স্বগত ) একি-_সেই বৃদ্ধ কাঠরিপ্নাই কি 
কুকিরাজ ? না আমার ভ্রম হচ্চে! ভ্রমই হবে, তা না হ'লে 

কুকিরাজই বা কেন আমার ন্যাম আগন্তক দীন দরিদ্রের গৃছে গিয়ে 

উপস্থিত হ'বেন! বিশেষতঃ সেই বৃদ্ধ যে কাঠুরিয়া, কুকিরাজাই 
ব| কাঠরিয়ার বেশ ধারণ ক'র্তে যাবেন কেন? কিন্তু তবুত 
প্রাণ বুঝতে চায় না; সেই হান্তফুল্প বদন; সেই আকর্ণবিস্ৃত 
নয়ন, সেই সম্গেহ দৃষ্টি, একটীরও বৈসদৃশ্ত দেখতেছি না। আমার 
দিকে দেই ভালবাসার দৃষ্টিতেই যেন চেয়ে আছেন। একইব্ধপ 
অবয়ব কি মানুষের হতে নেই? না আমারই ভূল। একবার 

জিজ্ঞাসাই করি ন1! কি ভ্রম! কি জিজ্ঞাসা ক”র্ব? আমি অপরাধী, 
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এখনি আমার প্রাণদণ্ড হবে। আর আমি যদি এইরূপ ভাবে 

রাজার সহিত আলাপ কণ্র্তে অগ্রপর হই, আর যদি উনি সেই 

বুদ্ধ কাঠ,রিয়া না ভন, তাহ'লে এরা ত এখনি আমায় পাগল বলে 

উপহাস করে উড়িয়ে দিবে । না, এ স্থলে এ বিষয়ে মৌন খাকাই 
যুক্কিসঙ্গত ! 

১ম মন্ত্রী। লে রজা, এর প্রাণ নেবার হুকুম ডেলেদে। 

কুকিরাক্গ। (স্বগত) আরে কার প্রাণ নেবার হুকুম ডেলে 

দিব? আমি যে ওদের ঝড় ভালবাসি রে! ও যে সেই ম্যায়াটার 

সোয়মী রে! বড় গরীব, বড় ঘরের ছাবড়|--বড় গরীব হয়েছে । 

কালীমারী ওদের ধড় কারদায় ফেলেছে ! আমি কি করিব রে। 
আমি কি করিব! কি করি ওর প্রাণ লবারে হুকুম দিব ১৪ আরে 

কিমাটি খেতে আমি লুকিচুরি সাঞ্সি ওদের তল্লাস নিতে গিয়ে 
ছি রে। ও কালীমার়ি, তুইও মোরে মহা! মুস্কিলে ফেলে দিলি! 

এখন কি বলি? আমারর প্রাণ যেন কেমন হয়ে যাচ্চে। ২ 

২য় মন্ত্রী। এরজাসাহেব, তুই কি ভাবিস্ বল দেখি! 

কুকিরাজ। নারে, কিছু ভাবিনি রে, কিছু ভাবিনি! হা! রে 

বাপ, তুই শিশু গছ কিন কাটিলি রে, কিন কাটিলি 
গদাপাণি। (ন্বগত) না, ন! নিশ্চয় ইনি সেই বৃদ্ধ কাঠুরিয়া! 

শুর শ্বরই আমাকে বিশেষ করে পরিচয় দান কম্রছে! ধন্ত, ধন্ত 

কুকিরাজ! ধন্তড আপানার প্রজাবৎসলতা ! ছদ্মবেশে আপনিই 
কাঠুরিক্লা-সাজে প্রগগার অবস্থা জান্তে এই হতভাগ্যের কুটিরে 
পদার্পণ ক'রেছিলেন ! আপনিই আমাকে আজ বনমাঝে ছরনা় 
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অগণিত ধনরত্ব দান ক+রেছিলেন। আপনি অসভ্য কুকিদের 

অধীশ্বর হ'লেও-_ আপনি নুসভ্য আর্ধাগণেরও একচ্ছত্রাধিপতি 

সম্রাট ! আপনাকে কোন পুষ্পাঞ্ুলি প্রদান ক'রে বরণ কণ্র্ব, 

তা আমি আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আন্তে পার্ছি না । তবু আম্মি 
বিনযবিনত্র প্রাণে আপনাকে প্রণাম ক”র্ছি। ( প্রকাশ্রে ) 

মারা । ইতঃস্তত ক'র্বেন না । অধম অপরাধী, কঠোর রাজ- 

নীতির শাসনপ্রার্থা! তবে আমার একটা পদ্ী ও ছুইটা পুজের 

ভার আপনার উপর রৈল, দেখবেন--সেই অনাথিনী ও অনাথাদর 

এক দয়াময় ঈশ্বর আর রাজের ঈশ্বর আপনি, আপনারা ব্যতীত 

আর কেউ রৈল না। (রোদন )। | 
কুকিরাজ। (ম্বগত । মোরে কীাদায়ে ফেল্লি রে, আমারে 

কাদারে ফেল্লি! হারে হারে কিন আমি লুকিচুরি ক'রে তোদের 

সাথে দেখ! করিয়ে ছিন্ধ রে। দেখা যদ্দি করিম্ু, তাহ”লে কিন 

ভাল পাইয়৷ ছিনু রে! কিন বাপ, এমন কাজট! করিয়ে ফেলিলি 

রে! আমি যেনিষেধ করি আইন রে! ( রোদন )। 

১ম মন্ত্রী। একি রে রজাসাহেব, তুই যে ম্যায়ামান্ুষটী হইয়ে 
পড়িলি! এমন করিলে তুই রজার কাম কিমনে করিবি রে? 

 গদ্দাপানি। দয়ার সাগর মহারাজ! যে-দয়ায় রাজধশ্ নষ্ট 

হবে, সে দয়া ত্যাগ করুন! আমি অপরাধী, আমার দগুবিধান 

করুল। | | 

২য় মন্ত্রী। তাঁত করিতেই হবে। 

 মন্ত্িগণ। না করিলে আমরা রজাসাহেবে ছাড়িব কিন? 
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কুকিরাজ। কি মআানারে ছাড়ি না? আমি এমন বজা 

হ”তে না চাই ! যেকামে দয়া ধরম নেই রে, তেমন কাম আমি 

ছাড় দিলে ! ভিথ মাগি খাব, তবু আমি এমন কাম ন কৰিব! 

১ম মন্ত্রী। তা ত হবে না-_-রজা, তুই এই কাম করি কাঁম ছেড়ে 

দিতে পারিব, ন হলে তোরে কে ছাড়িৰ? 

গদাপাণি। মহারাজ ! রাজ্য রক্ষা করুন, এই নবাধমের জন্ত 

ধন্মশধনে জলাঞ্জলি দিবেন না! ধর্মই জগতে শ্রেষ্ঠ! ধর্ম রক্ষা 

করলে ভগবান আপনার সহায় হবেন! কালীমাসী প্রসন্ন থাক" 

বেন। মহারাজ, পদে ধরি, আপনি ধর্ম রক্ষ। করুন। 

কুকিরাঞ্জ। আরে কালিমাম়ী পাষাণ বেটি! তোর মনে ত 

কিমন মাছে আমি ত নজানি। দেখি বেটি, আনার বাপ যখন 

এমন কথা কহিল, তখন আমি ধন্খ রক্ষা কি! লে-লে-ণে, 

বাপের মোর গর্দান লে-লে। দেখ্ব নেংটা বেটি, আমার ধরম ত 

আমি রাখিনু, দেখি, তোর ধরম তই কিমনে রাখিস? বাপ রে 

বাপ, আমি ফিন তোরে ভালবেসেছিনু রে! 

[রোদন করিতে বীর প্রস্থান । 

১ম মন্ত্রী। রজাট-কি পাগল হ'ল রে! 
২য় মন্ত্রী। বড় ভাল রজা রে, রড় ভাল রজা, এখন নে, 

শীগগির শীগৃগির কাম মিটিক়ে ফেল্! এখানেই ওর গর্দান লো 

লে। ন'লে রজ! যিমন ক'রে গল, আবার হয় ত কাধিতে 

কাদিতে আনিতে পারে। 

মন্ত্রিগণ। লে--লে পীগ্গির কাম সেরে নে। 
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গদাপাণি। ই! ভাই, শীত শীন্র কার্ষ, সম্পন্ন ক'রে নাও! 

আমি প্রস্তুত হয়েই রয়েছি, বাবা শিবশস্ত,কে চক্ষের মন্মুথে 
দেখছি! এ যে আমার বৃষভবাহন ! এ যে আমার ত্রিলোচন! 

আশুতোষ আমার আমায় দুঃসহ ক্লেশপাশ হ'তে মুক্ত করবার জঙ্ত 

ভ্রিশুল হাতে ক'রে মৃদু মুছু হান্ছেন! হে ছুঃথহর শঙ্কর! পরিত্রাণ 

কর, পরিত্রাথ কর ! 

ওর মন্ত্রি। আরে তোরা কি দেখিস্ রে! নিয়ে নে না; এ 
তলয়ারে কাটি ফেল্। 

 প্রহবী। এই তলগ়ারে কাটিব! জয় কালীমায়ি ! জয় কালী- 
মায়ি! ( হননোগ্ভত ) 

ভ্রতপদে শিবরাম ও পলাধিত প্রহরীর প্রবেশ । 

শিবরাম। (প্রহরীর হস্ত হইতে তরবারি গ্রন্থণ পূর্বক ) না, 

ভাই, রাজপুত্রকে হত্যা ক'রো না! আমাকে হুত্যা কর। 

পলায়িত প্রহরী । না ঘাতুক, রাজপুত্র বা মহাসাধক প্রতুকে 

আমার হত্যা ক'রো ন।, আমাকে হত্য। কর! 

শিবরাম। না প্রহরি, রাজপুত্রের প্রাণ রক্ষার তার আমার, 

হুতরাং রাজপুত্রের অপরাধে আমি অপর্লাধী ভাই, আমাকে 

চৃত্যা কর! 

পলারিত প্রহরী। "আর প্রহরি, ইনি আমার প্রতু, শুর সেবা 
করতে আমার যথাসর্নয জলাঞ্জলি দিয়েছি, সুতরাং আায়াকে 

হত্যা কর! 
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উন্মত্ত কুকিরাজের প্রবেশ । 

কুকিরাজ। আমারর কালীমায়ী কি কহিল রে! মোর 

মায়ীজী কহিল--রজা, তুই তোর বাপের লগে প্রাণ দিগে যা, 
লে-_লে মন্ত্রির মশ!, আমার গর্দানট! তোর! নিয়ে লে! আমার 

বাপকে তোর! ছাড়ি দে! 

মপ্্রগিণ। কিমন রে রঙা, তুই রাজার ধরম খাবি রে! আমরা 

তান শুনিব! 

কুকিরাজ। হারে ধরণ, তুইও আজ দয়। ছাড়িলি রে! হারে 

আমার বাপ্রে!। 
* 

্স্থান। 

হয় মন্ত্রী। তোরা কি পাগল রে, তলয়ার ছাড়ি দে, আমরা 

কার” কথা না গুনিব। 0. 

_ প্রহুরিদ্ধয়। দে শয়তান, আমাদের অস্তর দে, দে। 
(বল পূর্বক গ্রহণোষ্ঠত ) 

শিবরাম। তা হবে না ভাই, আমার প্রাণ থাকৃতে আমি 

তোমাদের অন্ত্রদান ক'রে আমার রাজ-পুত্রকে নংহার কণ্র্তে 

পার্ব না। | 

পলায্িত গ্রহরী। কিছুতেই তাঁ হুবে না প্রতু! কার সাধ্য 

আমি থাকতে আমার প্রহ্রহস্ত হ'তে অন্ত নিতে পারে ! 

_ সকরে। আরে রে--শয়তান, আমাদের কাছে হিন্মত দেখান, 
আরে--কুকি রে ভাই, হৈ--হৈ_ছৈ ( উচ্চ নাদ)। 
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শিবরাম। দুরন্ত অসন্য কুকি! তোদের অযুত শক্তি সংগ্রহ 
ক'রে আন্, শিবরাম--রাজপুত্রকে রক্ষা ক'র্তে কিছুমাত্র পশ্চাদ- 

পদ নয়। 

সশস্ত্র ফুকিগণের প্রবেশ । 

| কুকিগণ। গীত 

আনে রে ভাগাড়ুম ডাগাডম নাগর বাজে কালীমায়ি কি জয়। 

রণ ব্রণ রণ ঝন ঝনা ঝন মার. কাড়া মার, কীড়া, কালী মা কি জয়॥ 

ঝট পটা পট. লট পট! পট. কর ধরা পাক্ড়া ; 

লট, পট। পটু লট পট পটু পড় ক মড়া, 

এই কাড়া বশে ছোটে মাথা, জর কাণীমায়ী কি জয়।। 

(যুদ্ধ) 
শিবরাম। আমার নাম শিবেবরুয়। ! আজকালের নাম শিব- 

ধাম, তয় নেই, কারে! প্রাণ হত্যা ক্বুব না। তবে অল্পে কারও 

ছাড়ব না। শিবরামের চেলা অভিরাম, আমার পশ্চাতে থাক ত 

বাপ! দেবি কোন বার আমার সম্মখীন হয়। অবিরাম তীর, 
আস্বার কালে যাতে--তাদের লক্ষ ত্রষ্ট হয়. তাই ক'র্বে। 

রি (যুদ্ধ) 
কুকিগণ। আরে রজা, আরে রজা, খুন করিল রে! 

শিবরাম। ভয় নেই, বলেছি ত. শিবরাম আর জীব হত্যা 
ক'রে তার কলুমিত আত্মাফে আর কলঙ্কিত ক'র্বে না । 
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কুকিরাজের প্রবেশ । 

কুকিরাক্ধ। আরে, আরে, তোদের কি হয়েছে রে? কে রে, 
কে রে, আমারর ঘটিয়ালদ্িগর সৈতে লড়াই করিস্! আমি তাদের 

রক থাকিবারে তার্দেরে কে হটাবি রে? আরর ডাঙব! | 

শিবরাম। কুকিরাজ! বিঢার করুন, বিচার মান্তে চাই । 

তান! হ'লে বুথা কেন প্রজারক্ত পাত করবেন? পদে ধরি, 

বিচার করুম। 

মন্ত্রিগণ । আরে, আরে,রজ! মামাদ্দের কে রে, আবে রজারে 

রজা, তুই আমারর মা বাপ রে! তোর আশাই পুরণ হোক্। 
আমারর তোর ভীলবাসাপ্ন লোকরর পরাণ নিতে আর ন চাই। 

চল্ রে চল্, রঙ্গা আমারর ইন্দিদেবতা, বন্ত। বে বস্তা । 

কুকিরাঁজ। জয় কালীমায়ি, আমারর বাপকে তুই বাচিনে 

দিলি! চল্, চল্, তোরা সবচল্। তোর! কি আমারর বাপের 

চেলা না, কিরে? মোর বাপরা চল। আমারর বাড়ীতে কিছু 
খায়ে যাবি। | 

গদাপাণি। জয় শিবশস্ত! একি করুণা বাবা! করুণাময়! 

করুণার শেষ উদাহরণ জগতকে দেখাবার জন্ত কি অমৃতমরী 

হুরধুনিকে শিরে রেখেছ বাবা! 

গীত 

শন়্ুশিরসে জটাকলাপে বহে তর ততরতর করুণা রাপিণী সবরষুনি । 
কত নগর কানন গ্রাম কত জনবধাসী কারে ধণ্ভ পুণ্যাম্পশ। পূর্াতপদ্থিনী !। 

টা 
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দুঝ অনস্তে মশায়ে কুলু কুলু তান, ধার গঞ্ভ।রা যেগিনী গাছিয়ে গো! গান। 

সথধাসঞজাধনী-রসে মাতাইয়। প্রণ, খেলার বিরাট লোকে গ্রহতারা-দিনমণি ॥ | 

[ সকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক । 

বনপথ। 

জয়কেতু ও অনুচরগণের প্রবেশ । 

জয়কেতু। হী, এই সেই কুকিরাজ্ো যাবার পথ। তোমর! 

লব চলে এস, চলে এদ। আর একটু দুরে গিয়ে আঞ্কার মত 

ছানি ফেল্লেই হ'বে। বাবা, জয়কেতু ঠিক খঁঞ্গে খুজে আঙ্জ 
পথ ধরে ফেলেছে! একি আর অপর কেউ রে, যেউড়ে 

যাবে প্রাণ! ্ 

১ম অন্চর। আর মশায়, হাটা যার না যে, পাহাড়ে 

জললে পথ! | 

জয়কেতু । পাহাড়ে জঙ্গলে পথ ভবে না ত কি সোনা 

বাধান ফুলের চুর দিয়ে সাজান মাথমের মত কোমল পথ হবে 

চাদ, যে তুমি গড়াগড়ি দিতে দিতে চলে যাবে? এই বিয়ের 

এই মন্ত্র। এখন ধরতে পার্লে হয়। গবাপাখি বেট! বড় চালাক, 
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আবার তার ছুঁড়িটা মহা ধড়িবাজ। ত1 হোক্, জয়কেতু যখন দে 

কার্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ ক”রেছেন, তখন বড় শক্ত ঘানি বাবা, 
তৈল থাকৃতে আর তিল সর্ষের পরিত্রাণ নেই। এ জাগা! 

কেমন বলে বোধ হচ্চে? 

২য় অনুচর । এখানে থাকলেই হন়। 

জয়কেতু । আর একটু যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহলেই 

বাকি হয়? শুনেছি, তারা গারোপাহাড়ের একেবারে শেষ ভাগে 

আছে। তা অনুমান কর দেখি--আর গারো! শেষ হ'তে এখনও 

কত ক্রোশ হ'বে। এমনটা ক'রে ছাওনি ফেল যে, এক ছুপুরে 
যেন তার সেখানে: পছচিতে পারা যায় । ওটা আবার কে আসে 
বল দেখি? ও আমাদের দেশের সেই ক্ষেপাটা নর ! ও বেটা 

আবার এথানে মর্তে এলে কি করে হে! এত বন জঙ্গল 

হেঁটে এলই বা! কি করে? 

পাগলের প্রবেশ । 

পাগল! তোরা সব কেরে? এরাও আবার মানুষ না! কিরে! 

জয়কেতু । পাগল ত পাগল, মান্থুষ নয় ত কি ঠাওরাচ্চিস্? 

পাগল। তুই কে বল্ দেখি? 
জয়কেতু । কেন আমার চিন্তে পার্ছিস্ না কি? 

পাগল। তুই কে বল দেখি! | 
জয়কেতু । তুই কি রকম উত্তর চাস্? উট 
পাগল। তুই কি রকম উত্তর দিতে গারিসূ, বল দেখি ?. 
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জয়কেতু। আমি সংসারের জয়কেতু। জয়কেতু মানে কি 
বুঝিদ্ পাগল, যখন যে পক্ষের ভু হবে, তখন আমি তার দিকে 

আর পক্ষে আমি নাস্তিক আন্তিক ছুই। তার মানে কি বুঝিল, 

অর্থাৎ যখন ভগবানকে ডেকে--সঙ্গে সঙ্গে তগবানের দয়া পাই, 

তখন আমি আস্তিক, বুঝলি কি না তখন আমি ঈশ্বরকে কতকটা 

বিশ্বাম করি । আর যখন ভগবানকে ডেকে ভগবানের দয়া অষ্টরস্ত/ও 

দেখতে পাইনি, তখন বুঝলি, ভগবানকে আমি কল! দেখাই। 

যেখানে গোলমাল বাবা-্সেখানে জয়কেতু পাত হাত দূরে, আর 

যেখানে সাফ ফরস। সেখানে জয়কেতু বরকর্তা কন্তাকত্ত। দুই | 

এখন পাগলা, শোন, আমাদের মেঃ রাজপুত্র গদাপাণিকে 

' তুই দেখিছিস্? 
পাগল। কেন দেখ্খ নি? তার দঙ্গে যে মামার অনেক দিন- 

কার ভালবাপা, তুই বুঝি আমার ভাপবাপার কিছু মন্দ ক'র্তে 

এসেছিস গ বলে দোব, বলে দোব--মানার গদাপাণিকে আমি 

বলে দোব। 

জয়কেতু । এই পাগল! মরেছে রে, কি ব'লে দিবি? 

পাগল। তুই যা ক*র্তে এসেছিদ্, আমি বুঝি জানিনি? 

দাড়া ক্ষেপীকে ডেকে দি, তা হলেই টের পাঁব এখন! সে 

তার ছেলে, তাকে কিছু বল! নয়! 

গীত 

ও কষপি তুই ক্ায় না ছটে কোথার বেড়।ম ঘটে ঘুটে, 

একবার দেখে থা নাঃ একবার দ্বেখে ধা না। 
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তোর ধারতে ছেলে ছেলেধরা ঘুর ছে বনে ধনে দেখতে হকি পাস্ না থাম ॥ 

তার নাইক ব'লে হীরের খড়, নাইক ঘ'লে সোনার জোড়া, 

ভাবছে তারে হাড়হাভাতের ছেলে, ও যাঁর জগদন্ব। মা জননী, 

সেকি সহজ যাছুমণি, তারে শমনন ডরায় আপন দণ্ড ফেলে, 

ওরে মে এমনি ছেলে--এমনি তাঁর ম,-- 

ও তাঁর কুবের এসে চরণ লুটা়, দ্বারে থাকেন বৈকুষ্ঠের রমী ॥। 

ওরে ছেলে ধরা রে, ছেলে ধরতে এসেছে! যাই গদাপাণিকে 

বলে দিগেযাই। 
[ বেগে প্রস্থান । 

ভাম়ুকেতু । ধর ধর্ ধব্। 

সকলে । ধর ধর্ ধর্! 
( বেগে গ্রমন ও পুনরাগষন ) | 

১ম সহচর । মশায়, পাগলা জঙ্গলে কেথ। লুকিয়ে পণ্ড়ল! 

জয়কেতু। এই রে, পাগলা বুঝি সব গোল ক'রে দেয়! চল, 
ল্চ পাগলকে খুঁজে বার ক”রিগে, পাগলা ঠিক তাঁর সন্ধান জানে । 

| বকলের প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ৷ 

অন্তঃপুর | 

ডাঙবের প্রবেশ । 

ডাউব। কে আমি? আমার কথ! আমি যখন ভাবি, তখনই 

যেন একটা কাল মেঘের ছারা এসে আমার বুকটাকে ঢেকে ফেললে! 
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[ডাঙৰ আমার নাম, আমি মন্ত্রী আনন্দ বরুয়ার ক্রীত দাস, আমৃত্যু 

আমার মুক্তি নেই,আমি এ কথা জানি বা না জানি,মন্ততঃ লোকে 

আমাকে এই বলে থাকে । আমিও লোককে তাই ব'লে বলি। 

কিন্তু আমার মনের সঙ্গে আমি একমত ক”রে এ কথাগুলো বলিনি । 

' পাপিষ্ মন্ত্রী-সত্যাই আমায় ক্রয় করে এনেছে, সত্যই নীচ- 

 প্রবৃত্বি মন্ত্রী আমার সর্বনাশ দাধন ক'রেছে! আমি তার বিশাল 

রাজোর খেল্না! নারায়ণী আমায় এই কণ্র্তে সংসারে পাঠিয়ে 

ছিলেন। যে কথা! জনসনাজে বল্বার নয়, যে কথা আপনার 

মনে আপনি উদয় হ'গে দ্বণায় লঙ্জায় _-আত্মহত্য। ক'র্তে: 

ইচ্ছা হয়, আজ সেই কথা মন্মে মনে আমায় যন্ত্রণ। প্রদান ক'র্ছে । 

হাঁয় নাবুঝেকি করেছি! কি ক'রেছি--+তা ত আমি জানি না, 

জানলে কি তাতে-- 

কপালিনীর প্রবেশ। 

কপালিনী। ডাঁউব, তুমি জান্তে না, আমি জেনেছি। 
ডাঙব। কি জেনেছ মা! এ হতভাগার এমন কি জান্বার 

কথ! আছে না! বের 

কপালিনী। তোমার কথা জান্বার অনেক কথ আছে । 
তৃমি বড় চাপা, তাই তুমি কারেও জান্তে দাওনি। আমিও আগে 
জান্তাম না, কিন্তু এখন জেনেছি। আর জেনেছি ঝ+লেই কীদ্ছি ! 
পোড়াকপালি! কি হুখে তোর আর জীবনধারণ ! কোন্ আশার 

তুই আর তোর আশাগাথীকে বুকে ধরে পুষছিস 1. 



রাণী জয়মতী । ১১৯ 

ডাউব। এআবার কি কথা মা! আজ কেন তোমার মুখে 

উল্টে উল্টো কথ শুন্ছি জননি ! 

কপালিনী। রঙ্গ রাখ বরা ফুল, মাটিতে লুটিয়ে টি তবু 
পরিচয় দ্রিবিনে ? 

ডাউব। পরিচয় আমার কিমা? একদিন একট! পাহাড় 

থেকে বাঁণ বেরিয়ে আমাকে এখানে ভাসিয়ে এনেছিল! আমার 

একটী বোণ ছিল,রাজরাণী ম! ছিল, আর রাজ বাপ ছিল। তারাও 

আমার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আস্ছিল। বিধাতার ঘটনায় কে কম্নে 

ছড়িয়ে পড়লুম ! এখন আর কেউ কারে সন্ধান জান্ছি না । 
কপালিনী। (তাদের সন্ধান না পাও, তোমার সন্ধান তুমি ত 

পেয়েছ? | 
ডাঙব। আমার সন্ধান আমি পেলে পরের দাসত্ব কার্ব 

কেন মা! এত লাঞ্চন! গঞ্জন!' থেয়ে থাকৃব কেন মা ! 

কপালিনী। ল্োতের কুঁড়ি আপন! হ'তে ভেসে এলি (লুকিয়ে 

লুকিয়ে ফুট্ুলি, আপন সৌরভ আপনি নিলি, কাঁরেও কি কোন 
দিন »লেছিলি? ছুষ্ট মেয়ে, আজ তোমায় ছাড়ছিনি। আক 

থুলে ফেল্, এই আমি গায়ের আল্খাল্লা খুলে নিচ্চি। ( উন্মোচন ) 

কেমন তোমায় ধরেছি, হতচ্ছাড়ি! এখন কি হ/য়েছে বল্ দেখি । 

দিনরাত্রি কাদিস কেন? ৃ 
ডাঙব। কেন আমায় জগতের কাছে চিনিয়ে দিলি ম! ! 

_ বেশ ছিলাম, বেশ ছিলাম, কলঙ্কিনী ধর্মত্রষ্টা অভাগিনীর পরিচয়-, 
আমি,কলুষিত মন্ত্রী আর অন্তর্ধামী ভগবান এই তিন ছাড়া অপরে 
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কেউ জান্তনি ! এখন কি হবে ! কেমন করে জগতের লোকের 

কাছে এ কাল মুখ দেখাব জননি ! 

কপাপসিনী। এখন সত্য বল্ কি হয়েছে! অভাগিনী, তোকে 

আমি অনেক দ্রিন থেকে ধরেছি! যে কোমলতা তোর শরীরে, 

যে প্রেমের. ভাষা তোর হৃদয়ে, যে সরলতা তোর প্রাণে, তা কি 

কঠোর নির্দয় পুরুষের হৃদয়ে থাকৃতে পারে? এখন কি হ'ঘ্ধেছে 

বল্। কেন তুই কলঙ্কিনী? কে সরল অবলাকে কলঙ্ষিনী 

কগ্রুলে? 

ডাউব। কে ক'র্লে? নরকের কমি-_-ইক্ত্িয়ের গোলাম, 

বিশ্বাস-ঘাতকতার হারাম দুরাচার মন্ত্রী আনন্দ-বরুয়1 | হায় মাঁ- 

আকাশে এখনও চন্্র-্য উঠে! বাতাস এখনও বস! 'বজ 

এখনও থাকে ? 

 কপালিনী। কালে থাকে মা, কালে থাকে! ভ্রেতা় 
এককালে রাবণ ছিল, অত্যাচারের মৃষল-বৃটি ঝরিয়ে ছিল, সতীর 

চোথের জলে কত সাগর, নদী দীঘির স্থষ্টি করেছিল, তখন ইনু 

ছিলেন, চন্দ্র-হূর্যয ছিলেন, বাতাস তখনও এমন ক'রে বৈত। 

কাল তখন পাপার সাহাযাদাত| হয় যা! কালের গতি কে রোধ 
করবে বোধহীনে ! ক্ষীণপ্রাণ সন্ধীর্ণতা আনে;.-কখন কীদাক় 

কথন হাসায় |] ছুবৃত্ত মন্ত্রী কিরূপে তোমায় কলক্কিনী ক'র্লে ? 

- ডাঙব। অফুটন্ত বালিকাবস্থায় আমি মন্ত্রীর: ক্রীতদানী হয়ে 

এসেছিলাম জননি! কুটকৌশলী পথি মধ্যে আমারি পুরুষবেশে 
সাহ্জিক্ে এই রাজ্যে নিয়ে এল, তাও আবার তার পুষ্পবাটিকায ! 
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কেউজান্তনা! কত আশার প্রলোভনে আমার ভুলা ত! 
আমি আত্মহারা হ'য়ে থাকৃতাম ! বাপমায়ের স্নেহের পর আর 

এমন ভালবাসা কোথাও পাইনি মা। (রোদন ) 
কপালিনী। তার পর? 

ডাঙব। তার পর---সেই বালিক' বয়দ হতেই হুবৃত্ত চণ্ডাল 

আমার সহিত পাশব ক্রীড়ায় মত্ত হল। হায় গো জননি, 

আমি কি'জান্তাম--শমী গাছের ভিতর আগুণ থাকে? কালে 

যৌবনোদ্গরম হ'লে তখন তার সেই মৌখিক ভালবাসায় আরও 
উন্মাদিনী হঠলাম। তাবিওনি নারীজীবনের আবার অধঃপতন 

আছে। ! ১ 

কপালিনী। কেন মন্ত্রী মহাশয় কি তোমাকে বিবাহ 
করলেন না? | 

ডাউব। বিবাহ ৪ পশুপ্রকৃতি নরাঁধম কি কখন বিশুদ্ধ 

পদ্ধতির সেবা করে মা! তার ভালবাস! রূপ যৌবনে । তাও 

বিধাতা হতভাগিনীর রূপ দেন্নি, তবে প্রকৃতির অনুগামী যৌবন 

ভোগ ক'রেছি। তাই সে সময়ে তাতেই দে পাগল হ'ত। 
.. কপালিনী । হ'ত, তা হ'লে এখন হয় না বল? 

ডাউব।... মাঃ অভাগিনীর সে অতীত কাহিনী ব'ল্তে গেলে 

সমস্ত দিবারজনী ফুরিয়ে যাবে । লিখতে গেলে--ব্বহৎ একটা 

গ্রন্থ হবে। চগ্ডাল একদিন আপনার স্বমূর্তি আমার দেখালে ! 
আম ঘ্বণায় আত্মাহতা। কচ্র্তে উদ্ভত হ'লেম, তার পর হ'তে মে 

আমায় ভ্রীতধাসীবৎ ব্যবহার ক.র্ছে। 
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কপালিনী। নরাধমের ন্বমূর্তি কিন্ূপ আর আত্মহত্যাই বা 

ক'র্তে গেলে কেন? 

ডাঙব। শুনবি মা, তাহ'লে বুকটা বেশ কারে বেঁধেনে, 

মনটাঁকে বেশ ক'রে সরল কর্, তাঁ না হলে আমার সে ইতিহাস 

বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে পার্বি না, ক্রোধে দ্বণায় আত্মহারা 

ই»য়ে যাবি! ধমনীর রক্ত উত্তপ্ত হয়ে তোর প্রকৃতিকে 

উন্মা্দিনী ক'রে তুল্বে। শোন মা, আমি পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর কপট 

প্রণয়ে মুগ্ধ হ'য়ে একরূপ হতন্ঞানই হ+য়েছিলেম ! একদিন বিশ্বীস- 

ঘাতক নরপণ্ড তার কতিপয় বন্ধুকে সঙ্গে লয়ে আমার সেই 

যৌবনকে প্রদান ক'র্বাঁর জন্য মহাপীড়ন ক'র্তে লাগল । কি জানি 
মাঁ। কেন বলতে পারি না, আমি নারীসমাজে লালিত পালিত 

বা বর্ধিত না হলেও সহসা যেন কি একট! চৈতন্য'এসে উদয় হ*ল। 

মনে এল. আমি কি পিশাচী ১ অমনি আমার হৃদয়ে সাহস এল, 

মনে একট! বল এল! আমি যেন সত্য সত্যই শত শত হস্তিনীর 
বল গ্রহণে সমর্থ হ»লুম ! অনায়াসে পাপাস্মাগণকে পদদলিত ক'রে 

গৃহের বাহিরে এসে প্রাণের আবেগে চীৎকার ক'র্তে লাগলুম । 

বুঝল, দে রোদন করুণাময় ভগবানের পায়ে গিয়ে পৌছাল! 
কেনন! পাপাত্ম। আর নামার উপর অভ্যাটার ক'র্ূলে ন!। পাপিষ্ঠ 
মন্ত্রী সেই দিন থেকে আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছে, আর আমিও 
মা), পাপাস্মাকে হৃদ হ'তেদুর ক'রেছি। জনি গো, . আর 

হৃদ কোন আশা রাখি না, কোন বাসনা পোষণ করি না! এখন 

মান এপরোপকার-_আর্তসেবাই  অভাগিনীর ধর্মশ-কর্দ পুণ্য । 
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তাই বলি মাঁ, সাবধান হও। সেই কুটিল দুর্নীতিপরায়ণ পাপবৃদ্ধি 
ছুরাচার মন্ত্রী আননবরুয়ার উদ্দেস্ত অতি কুটিল! তাকে ম! ্ষণ- 
মাত্রও বিশ্বাস ক'র্বেন না। 

কপালিনী। ডাঙব, সে আমায় ঠকাত, যদি আহি তাকে ন৷ 

চিন্তুম ! বালক অজ্ঞান, তাই সে সর্প-অগ্রিকে ভয় করেনা, 

বরং সোৎসাহে তাকে ধর্তে যায়। আমি মন্ত্রীকে চিনি এবং 

জানি; আর যেটুকুর সংবাদ আমার নিকট তত প্রকাশ ছিল না, 
সেটুকু আজ তোমার কাছে সংগ্রহ করে নিলুম। এখন আমি ত 
তাকে একটা! কাঠের পুতু মনে ক'রে নাচাব । যাক্ মন্ত্রিমশীয় 

আগ্ত আস্বেন বলেছিলেন নাঃ তাঁকে আমার নাম ক'রে 

এখানে নিয়ে আস্বে। তুমি কেবল ব+ল্বে-অতি সংগোপনে 
রাণী তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্বেন। | 

ডাঙব। যেন এ সকল কথ! পাপিষ্ঠ শোনে না মা! আজ 

আমার মুক্তির দিন,কেন ন' দুরাত্ম। বলেছে,তোমার সহিত পাপিষ্ঠের 

সাক্ষাৎ করাতে পার্লেই সে আমায় দাসত্ হ'তে মুক্ত করে দিবে। 

আজ আপনার প্রদাদে আমার রি দিন মা! কিন্ত টি 
খুব পাবধান। 

[প্রস্থান । 

- কপালিনী। মানুষ, মি সব পার, নরকের প্রেত সাক্গৃতে 

পার, আবার শ্বর্গের দেবত। হ'তে পার। তবে তোমার এ প্রধৃতি 
হয় কেন? একথ| কাকেই বা বলিআপনাকে আঁপনি দেখলে মনে 
হয়কি? শ্মশানের €প্রতিনী আর কপালিনী ছুই যে এক. তুচ্ছ 
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স্বার্থের জগ্ত কত রাজকুমারের যে সংহার ক"রেছি! আবার 

গদাপাণিকে সংহার ক'রবার ক্রন্ত জয়কেতুকে পাঠিয়েছি! একি 
মানবীতে পারে? পারে নাত পার্ছে কেন 2 কেবল-রাজোর 

আশায়! সব ত্যাগ করতে পাৰি--কিস্ত এ রাজালোভ, রাণীর 

সম্মানের লোভ, এ ত ভাগ ক”্রতে পারিনি । অনস্ত নরক এক 

দিকে আর এই রাজালোভ এক দিকে । কপালিনী তার জন্য সব 

পাবে। ছুবুত্ত আনন্দবরুয়া, শুনেছি তই বডচতর বসলে লোকের 

নিকট গৌরব প্রকাশ ক'রে থাকিদ্আজ তোর সেই চতুরতা৷ চতরা 

কপালিনী বুঝবে! আজ ডাঙউবের চীৎকার রোঁদনের ফল কপাঁলিনী 

প্রদান কঃর্বে। যে শন্ুতাপানলে অবলা! বালিকা 'আজও চোঁখের 

জলে ভাস্ছে, সেই অন্ুতাপের বহ্িতে তোকেও মাজীবন জ'ল্তে 

পুড়তে হবে! আর কেন প্রস্তুত হয়ে থাকি। এখনি হয়ত 

মন্ত্রী এনে পড়বে । প্রিযম্বদে অলোকে-- 

সহচরীগণের প্রবেশ । 

সকলে । শ্রই ত---তার পর! | 

কপালিনী। শযা রচনা করে-তেম্নি ভাবে বোস্ ! দেখিস্ খুব 

সাবধান ! ভাল কাধ্যনিপুণত! চাই! ত্বরিতচস্তা কে লো, তুই বুঝি ? 
পুরষ্কার আছে জানিদ্? বিলাসিতা হাব ভাবে রায্বাকে গলিয়ে 
ফেল্তে হবে । ৯ 

. ৯মজবী। নে দিদি, এখন রতিপতির ছিচরণ ভর! । 
ফপানিনী।' 1 শী যে আপে--গান ধর, গান ধর্। . 
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রাঙা রবি ডবে গেল--ঘোষটা খুলে কুমুদিনী । 
ল্কো চুরি খেলে শশা সাথা ক'রে কাদন্বিনী || 

নীগা্ব অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া, ভালধানা জ্।তস। দেয় ঢাপিয়া, 

মধুবায় রঙ্গীন রঙ্গ হেরিয়।, ধার গাহিয়া পু্বা রাখিনী || 

ডাউব ও আনন্দবরুম়ার প্রবেশ । 

আননাবরুয়া। অমরার মন্দার প্রস্থন 

ফুটেছে কি'আজ মন্মর আসনে ? 

অমলা৷ উজলা তারা নেমে এল কিরে উন্ম প্রাঙ্গণে? 

কপালিনী। আন্মন মন্ত্রী মশায়, আগুন । 

আনন্দবরুয়া। (স্বগত) অ1 অণ রাণীকে কি বলি সন্বোধিব | 

কেন ভয়--আশার প্রবাহে? 

ডাউব। এবে সত্য রক্ষা কর মন্ত্রিবর ! ঝলেছিলে-.. 

সপ্বোধিলে রাণী--করিব দাসত্ব-মুক্ত তোর ! 

আনন্দবরুয়া | হই হী! বলেছিন্ত! মিথ্যাবাদী নহে 

. আনন্দবরুয়া, বাও ক্রীতদাল-দাসত্ব উন্মুক্ত হ'য়ে । 
ডাঙব। যাব রাণি! দেহ সা বিদায়। 
কপালিনী। রহ কক্ষান্তরে--কিছু পরে--করিব সাক্ষাৎ । 

| চাতব। বেশ মা! ! 

এ প্রস্থান । 
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কপালিনী। মন্ত্রিমশায ! আজ আমি আপনাকে অন্তঃপুরে 
এনে ধন্য হলুম । 

আনন্বরুয়। | তার চেয়ে শতগুণে ধন্ত আমি রাণি! 

চির-দাস আশ্রিত কিন্কর। 

কপালিনী। মন্ত্রি মশায়! ও কথা ব'ল্বেন না, আপনাদের 
অনুগ্রহে আমাদের দব। আজ আমি আপনাকে মার অপর 

কোন কথ! ঝ্ল্ব না। লময়ান্তরে বল্ব। একটু অপেক্ষা করুন, 

জস্ছি। 
[ প্রস্থান । 

আনন্দবরুয়া। ধন্য রাণি! তুমি সুচতুরা | 

১ম সথী। মুখে আগুন তোমাদের, পাখা দিয়ে বাতাস কর্ 

না। মন্ত্রিমশায়কে নিয়ে শয্যায় বমানা ! ছু'টো আমোদ প্রমোদের 

কথ! বল্ না। মন্ত্রিমশায় কে, তা জানিস? কি বলেন, 
মন্ত্রি অশার ! 

আনন্দবরুয়া । বিছ্ধী রমণী তুমি, কি বলিবে অজ্ঞদাস! 

১ম সহচরী। বন্থুন মস্ত্রিমশায় ! রাণী দিদি বলে. গেলেন, 

তাঁর কথা শুন্বেন না! 

আনন্দবরুয়া। সে কি-_একি, হিরন ৃ 
(উপবেশন) রাণী-বাণী সৌভাগা বলিয়! মানি | 

অনুমানি কবিতার প্রেমরাজ্যে এসেছি চলিয়া, 

দিতেছে ঢালিয়া-.নমিয়ের ধারা! নামি সুরবালা_ 
মন্দারের মালা লয়ে করে। 



রাণী জয়মতী । ১২৭ 

১ম সধী। তাত হ'ল, আমর! ত আপনার জন্ত তা কোন 

আয়োজনের ক্রুটী করিনি, এখন আপনার কথা কি বলুন £ 

আনন্বরুয়।। মুক্বেণী ধাইছে সাগরে--আবেগ অন্তর, 

প্রেমিক সাগর প্রসারিয়া কর তাছে রহে নিরস্তর | 

২র সথী। শুন্ছিস, শুন্ছিন অলোকে, মন্ত্রী মশায়ের প্রেমের 

বস্তার বেগ কত? এতে মহারাণী ত ধন্ত হবেনই "নামরাও ধন্ত 

হলাম মন্ত্রী মশায় । 

১ম সথাঁ। আহা আহা রে স্বজনি, 

কে হেরেছে হেন মধুর প্রেমের জোড় । 

মরি বি্তার মন্দিরে সুন্দর মিলন,যেন গো-মাণিকজোড় । 

আনন্দবরুয়া। সুন্দর, সুন্দর উপমা ! 
১ম সথী। মন্ত্রীমশায় আমরা সাহদ ক'রে বল্তে পারি, 

আমাদের কার্যে আপনি কোন অন্ন্দর দৃগ্ দর্শন ক'র্বেন না, 

কিন্তু আপনার একটী কথা শুনে আমর! অতিশপ্ন আশ্চর্য হয়েছি, 
মহারাণী ত আরও তীত হ'য়েছেন। 

 আনন্দবরুয়া। কেন, কেন দান কিসে অপরাধী হ'ল! 

মহথারাণীর নিকট এমন কি অপরাধ ক”র্লুম | 

১ম সখী। বলেন ত রাণী, জানি পুরুষের ব্যবহার, 
তবু ছিল ষে টুকু সংশয়-_ 

ডাঙবের বাক্য শুনে দে টুকু মিটেছে! 

এই মত ভালবাস! তব সাঁন্রধানে-্সেও পেয়েছিল ). 

শেষে তব নী56 আচরণে: 



১২৮.  রানীজ জয়মতী | | 

অভাগিনী তে কেদে হ'ল সারা । 

তাই মনে পান তয় রাণী! 

আনন্দবরুয়া। (স্বগত.) অ্যা, তবে কি শুনেছে 

বাণী মম ঘিবরণ, 

আযা__ডাঙবের হেন আচরণ ! 

কি করি এখন-_কিবা বোলে তুষিব নারীরে ? 

দেখি মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করি! 

(প্রকাশ্ঠে) শোন প্রিয় সহচরি ! 

যাও অচিরায়-_কহু গিয়া তারে-- 

ধন্ম সাক্ষি! নহি আমি তাহার কারণ । 

১ম সহচরী। নাহি জানে মন্ত্রীমহাশয়, অবলার মন, 

বাতাসের পেলে সাড়!, ভাবে তাঁর বুঝি করে আক্রমণ । 

আনন্দবরুয়া । অভ্রান্ত বচন, বল সখি, 

কিসে করি সন্দেহ ভঞ্জন? 

২য় সী! শোন্, সখি, ভালবাসা এরি নাম ! 

বল্ বল্ এর আগে মহারাণী-_- 

ঘে বাণী লবায় কহিল! সন্কেতে । - 

১মসথী। ওগো অমন কথা এখন সকলেই বলে গো, 

শেষে কথা শুনলেই তোমার মন্ত্রীশায় সাত হাত পৌছিত্সে 
বদ্বেন। তাই বলার চেয়ে না বলাই ভাল, মিছে কেন রাণি- 
দিদির কথা বলে মুখ নষ্ট করা। | 

_আনন্দবরুয়া ! জান নাই আনন্দের গ্রণয়-লহরী | 



রাণী জয়মতা । ১২৯ 

৩য় সখী । ও আস্ফালন মেরেমানুষে ঢের শুনেছে হে গুণ 

পুরুষ! বলি, স্বীকার করছেন? 

আনন্দবক্য়া । শ্বীকার 2 প্রেমিকা-কারণ, 

যদি দিতে হয় লে! জীবন -- 

প্রেমিকরতন ক্ষুণ্ণ নহে তাহে কভু! 

২য় সথী। অলোকে, তুই কি মন্ত্রিমশার়কে একটা সামান্ত 

াক্তি বলে মনে করিস! উনি এই আসাম রাজ্যের মন্ত্রী, 

আমত। গুর হাতের কাটের পুতুল! উনি তুচ্ছ একটা কথায়--. 

বিশেষত্তঃ প্রেমের জন্য শ্বীকার ক'রে অন্থীকৃত হ'বেন ? 

১ম সথী। দেঁখো'ভাই, এখন ত রাণীর প্রেষের মোহে 
ভুমিও আমাদের নান! কথ! বল্ছ, কিন্তু শেষে যেন কাদতে 
লা হয়। 

১য় সথী। আমি তবিশ্বাস ক*র্ছি,তবে শুর ধন্মঁর কাছে। 

আনন্দবরুয়া। ধর্তঃ শপথ করে বল্হি, তোমরা আমার 

বাণীর জন্ত বা ব্ল্বে, তা অকুঠিতপ্রাণে সম্পাদন ক*র্ব। 

প্রাণ চাও, তাও দোব। 

১ম সখী । তবে আমিই কেন বলি না) শুনুন মন্ত্রিমশায়, এখন 

আপনি স্বীকার করুন বা না করুন-_-আমরা ডাঙবের কথা অতি 
বিশ্বাস করি। অবস্ত ডাঙবকে আপনি এক দিন ভালবেসেছিলেন : 
অভাগিনীও আপনাকে ভালবেসে ছিল) কিন্তু এখন আপন সে 

কথা আদৌ স্বীকার করেন না,এ দেখে মনে হর,একদিন অভাগিনী 

রাণীরও এ দশা হতে পাবে । তখন আপনাকে এ ভালবাসা 

রি 



১৩০ রাণী জযুমতী । 

এক বিশিষ্ট নিদর্শন দিতে হ'বে। যদ্দি পারেন, তাহলে সকলই 
ভবিষ্যৎ কল্পন! কণ্র্তে পারেন; মহারাণী এই কথাই আমাদের 

বলে গেলেন। নতুবা-- 

আনন্দ্বরুয়া । বলুন, বলুন, কি কণর্তে হবে বলুন, পদাশ্রিত 

কিন্ধর সকলই ক'র্তে প্রস্তুত 1! এ জীবন তার পাদপদ্মে এখনি 

সমর্পণ ক”র্ছি। 

২য় সখী। বল্ ন/ লো-- 
১মসথী। তাজীবন কেন মন্ত্রিমশায়, জীবন দিলে রাণী- 

দিদি কি আপনার শবের সঙ্গে প্রণয় করে সুখী হবেন, তা নয়। 
আপনার বাম কর্ণটা আমর! কেটে রাখ্বু। যদি কখন মনের 

ভুলে বলেন, আমি রাণীর গৃহে গমন করিনি, তখন আপনার 

এ কাণটা আমার্দের সাক্ষী প্রদান কর্বে। কেমন স্বীকার 

ক'র্ছেন? 

২য় সথী। তা আর পার্তে হর না, পুরুষের এ মুখেই য|। 
আনন্দবরুয়া। মুখে নর-্মুখে নয় সুন্দরি, আনন্ববকুয়! 

সুখে বাঁ বলে, কাজেও তাই করে। আমি প্রস্তত হয়েছি, কি 

ক/র্বে কর। কিছুতেই আশার বঞ্চিত হয়ে যাব না। 
৯ম লা । আনুন মন্ত্রিমশায়,। আমরাই কি আশার বঞ্চিত 

হব! আয় না লো, ক্কুবটা দে ন!। 

( রহচরীগণ মিশিয়া আনন্দবরুয়ার কর্ণ কর্তন ) 

ধকলে। ,ওহো! ওলো, মন্ত্রিমশার, পারবেন পারবেন । 



১২৩০০৯৩৬০২৩ ০০০০০ ত2গমাশককত 5 ৯5৮ 2555৮৯৮5৭০১: ্বপাহিস তত একতা তত ৩৯০৩৯১০৯৬৯০০০১১০৩৬১০৩হ৩রসএ৯২৮১০৩৬ ১১৪৩৯ ৭1৬ হত তত চবি এত আসি তত শতত) শহিগশাশকগক 

কপালিনীর প্রবেশ । 

কপালিনী। তোরা যা বল্ বোন, মন্ত্রিঞশায়ের কিন্ত সহ্্ণ 
খুব। আমরা হ'লে এতক্ষণ কেঁদে বাজার ভাগিষে ফেল্তুম্।. 

অদূরে চুলিকফার প্রবেশ। 

চুলিকফা1। বলি রাণি! বণি হচ্চে কি? মৌতাতটাকে 

কি তুমি একেবারেই মাটি ক*র্তে চাও ? 

আননদবরুয়া। একি--মহারা্দ আম্ছেন যে! কি করি, 

কোথায় যাই ! 

( উন্মত্বৎ পরিভ্রমণ ও সখীগণ গুপ্ত অস্ত্র বাহির 

পূর্বক পথ অবরুদ্ধ করির়। দণ্ায়মান ) 

একি, একি তোমর! ভেবেছে কি, আমাকে হতা' করবে? কি-_ 

কি আমার হত্যা ক'র্বে? রে সুন্দরি, পদে ধরি পরিহর মোরে । 

কপালিনী। হত্যা কর্ব কেন মন্ত্রিশায় ! হত্যাই যদি ক"র্ধ, 
তাহলে অতিথি ভাবে আহ্বান করে হত্যা করব কেন? আপনি 

স্থির হোন। 

চুলিকফা। তা বেশ, বলি রাণি--বলি এই ফি তোষার 
রাজ-নীতি চচ্চা না কি? মন্ত্রিমশায় যে- আপনি অন্তঃপুরে 2 

কপালিনী। পদে ধরি মহারাজ, আপনি আমার বা মন্ত্রি- 
মহাশয়ের কাধ্যে যথেচ্ছ! তিরস্কার করতে পারেন, কিন্তু দয় 
ক'রে মস্ত্রিমহাশয়ের কানের দিকে দৃষ্টিপাত ক'র্বেন না। 

চুলিকফা। কেন মগ্িমশায়ের কানে কি হয়েছে রাঁণি? 
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কপালিনী। তাই ত মন্ত্রিমশায়, কি ডি হাজার হোক উনি 

শ্বামী, গর কাছে মিথ্যা কথাটাই বাবলা যায় কি ক.রে। যাক্, 
সত্য কথা বলেই বা হচ্চে কি? এত আর ছেলেমান্াষ 

জ নর, যখন আপনাতে আমাতে কথ! হ'চ্চে, তথন তার জণ্ত 
চিন্তা কি? 

চালিকফা। বল না রাণি! মন্ত্রিমশায়ের কানে রক্ত কেন? 

সহচরীগণ। গীত 

পীরিতের এই ত পরিচয়। 

এখন হাত র;য়েছে, পা রয়েছে, কানা গেছে ধৈত নয় ॥ 

মোহাগার সোঙ্াগ ভরে) কত প্রেমিক নোহাগ করে, 

লাফ ধিরে গাছের'পরে, দিতে পারে রামের জয়, 

কিন্ত লেঙ্টা বিনে কাদে প্রেমিক, পাছে মোহাগী মন্দ কয় | 

চুলিকফা। | মন্দ নয়--মন্দ নয়,বটে,হ। মন্ত্রিঘশান্ তাই মাক? 

আপনি বুঝি রাণী কপালিনীর খর্পরে পড়েছিলেন ? যান্, যান্। 

১ম সহচরী। যাবেন কি গো! আপনার! মন্দ ভাবেন কেন? 

রাণি দিদি যে মন্ত্রিমশায়ের জন্ত পাগল। 

চুলিকফ1। আরে যেতে দাও, যেতে দাও, উনি আমাদের 
ডান হাত, ওর সঙ্গে রঙ্গ? | 

কপালিনী। (জনান্তিকে ) রঙ্গ কি ব্যঙ্গ তা পরে টের পাবে। 

মন্ত্রিমশায়, আজ আপনি চ'লে যান্। এ সব শয়তানী-বিশ্বাপ- 

ঘ্বাতিকা! একদিন এর পরিণতি খুঝে নিবেন । 

আননাবন্য়া। ( স্বগত) তাই ৩--রাণীর কিন্তু তা বলে 
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অন্ত ভাব নেই! উঃ,উঃ,আ'জ বড় অপমানিত হ'লুম 1 একি ঈশ্বরের 

ইচ্জ। ? তাই বৈকি--তা] না হ'লে সব দিকে প্রতারিত হ,চ্চি কেন ? 

( প্রকান্ট্রে ) রাজ! বাহাদ্বর.ভাবুন, ভাবুন, এর ভিতর অনেক গুপ্র 

রহস্ত রয়েছে । এখন আসি? তাই ত এই কান কাটা নিয়ে যাই 

কোথা ? 
[ প্রস্থান। 

চুলিকফা। রাণি। একাজ কিন্ত ভাল ক'র্লে নী। তুমি 

আনন্দ-বরুয়ায় চিন না। 

কপাঁলিনী। খুব চিনি রানগা-বাহাদুর, আপনি কিন্তু কপা- 
লিনীকে এখনও চিনেন মাই । আয় লো আক্__এখন যাই চল্ । 

চুলিকফা । যা ইচ্ছে হয় কর, আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে 

চেয়ে দেখি । গদাপাণিকে ধর্তে পাঠিয়েছ ? 
[সকলের প্রস্থান । 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 

পার্ধত্য-পথ। 

চঞ্জকেতুর প্রবেশ । 

চ্জরকেতু। ( উচ্ৈঃম্বরে ) বাবা, বাবা, ও রাবা গে! ! 
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রুদ্রাসংহের প্রবেশ । 

রুদ্রসিংহ। এখান থেকে েঁচাচ্চিস্ যে, বাবাকে কি দেখতে 

পাচ্চিস্? 

টজ্রনাথ। তোমার কি, আমার বাবাকে আমি ডাকৃব। 

বাবা ষে অনেকক্ষণ গেছেন। 

রুদ্রসিংহ | তোর একারই বুঝি বাবা, আমারও বাবা নয়? 

আমার বুঝি মন কেমন করেনা? 

চন্ত্রনাথ । তোমার মন কেমন করলে এমন কথা ব'ল্তে না। 

রুদ্রসিংহ | কেন বল্ দেখি চন্দ্রনাথ, তুই দিন দিন এক তর 

হঃয়ে যাচ্ছিস কোন কথ বল্লে যেন তুই মারতে আসিস! ছিঃ, 

ছোট ভাই হয়ে বুঝি বড় ভাইকে এমন করে? 

চন্দ্রনাথ । বাবাকে অনেকক্ষণ না দেখে আমার মন কেমন 

ছয়ে গেছে দাদা! এত বেল! হু'ল, তবু কেন বাবা আস্ছেন না? 

ও বাবা, বাব গো! ! 

কুডসিংহ। বাব! কি কাছে আছেন যে, তোর চীৎকার তিনি 
গুনতে পাবেন? রি | 

চন্দ্রনাথ । হা! পাবেন, মা তবে তীর মাকে মাঝে মাঝে চীৎ- 

কার ক'রে ডাকেন কেন? মায়ের মা কি শুনতে পান্না? 

রুদ্রসিংহ। কৈ, মায়ের মা যদি গুন্তে পেতেন, তাহলে 

ত তিনি মা'র সঙ্গে দেখা ক'র্তে আম্তেন। 

চন্নাথ। সেই যেমা বাল্জেন *মাই আমার মত হয়ে 
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ভোদিগে কিমের সময় ফল খেতে দিয়ে গেছেন* ম1 আবার 

এও ত বলেন “ম আমার সকল কথাই শুন্তে পান” । 
রুদ্রসিংহ 1 মা তোমাকেই বলেন,আমার ত আর ম! হয় ন! ? 

চন্ত্রনাথ। মাত আমারই মা! তোমার মা হ'লে তোমায় 

বলতেন । 

রুদ্রসিংহ | ইস্, গর একার ম। ! কৈ মাকে জিজ্ঞাসা কণ্র্ৰ 

চল্ দেখি? 

চন্দ্রনাথ । চল্ না, মাকি বলেন, তাই শুন্বি। এসে আমি 

আবার বাবাকে ডাকৃব। 
কুদ্রসিংহ। আচ্ছা, চল্ না, দ্বেখি কেমন তোর একলার মাঁ। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক । 

বন-পথ। 

পাগলের প্রবেশ । 

পা গল। গীত 

পাগল করিল পাগলিনী । 

 শ্শান ছাড়ায়ে সংসারী করিয়ে নিজে হ'ল শ্মগানবাসিনী। 
. আমি যায়ে করি গো শাসন, সে তায়ে করি গে! কোলে, 
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আমারে শাসিতে আনে শুনি তাঁর “মা মা” যোলে, 

আমি সাজিলে তিথারী, সে হয় রাজরাজেশ্বরী, 

স্বর্ণ হাতা করে ধরি, ধায় অন্ন দিতে ভিখানিণী । 

পাগলিনীর প্রবেশ । 

পাগলিনী। গীজ 

পাগলের সঙ্গে মিশে পাগলিনী হ'য়েছি। 

রাজার মেয়ে পথে ঘুরি নীরব জ্বালায় ম্বলতেছি ॥ 

আমি সাজারে সংসার করি যদি খেলা, 

সে গো ধূশার ক্ষেত বলি বসায় ভূতের মেলা, 
আবার েদে হেসে বলে সব মাগীর লীলা, 

মিন্সের জাল! দিবানিশি সৈতেছি ॥ 

পাগল। দুর পাগলি, হেথ। 'আর না, বলি শোন্ ন। 

পাগলিনী। দূর পাগল, তোঁর কাছে যাব কেন রে! তোর 
কাছে যাই, আর তুই আমার হাতে গড়া পুতুলগুলিকে ভেঙে দে । 

পাগল। দূর পাগলি, তুই তোর হাতে গড়া পুতুলগুলিকে 

দিন রাত্রির জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্ছিন, আর আমি ভেঙে. দিতে 

গেলেই দোষ হয় বুঝি ? ্ 

পাগলিনী। আমার জিনিষে আমার যা' ইচ্ছা হয় তাই ক'র্ব, 

তুই বঃল্বার কে রে? | 

পাগল। তোর জিনিষ আমায় কাছে এসে কাদে কেন রে! 

পাগলিনী। কাদলেই বা, আযার জিনিষ আমিই কোলে, 
ক'ব্ৰ, আমি মারব ধ'র্ব, আমিই আবার সান্তনা দোব। 
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পাগল । তাই ত তোকে পাগলী বলে। নিজের জিনিষ যে 

কাদতে কাদতে মরে গেল; তার জন্তেই ত নিঞ্জের জিনিষ 

পর হয়ে যায়| 

পাগলিনী। পর হ'য়ে যায়? আমার জিনিষ ম+রে গেলেও 

পর হয় না। 

পাগল। ও তমুখের কথা, কাজের বেলায় তা হয় না। 

পাগলিনী। তা হয় না, এ্র ত ভোর পাগলাম। আমি এমন 

পুতুল গড়িনি যে, সে হঠাৎ আমায় ভুলেযাবে। সে লক্ষ লক্ষ 

জন্ম ঘুরে এলেও আমাকে ভূল্তে পারে ন। 

পাগল। তা কখন কোথাও দেখিয়েছিস্, না এই নূতন 
দেখাবি? | 

পাগলিনী। নূতন কেন রে, অমন যে লাখ লাখ হরে 

যাচ্চে। তার! বনের ফুল বনে ফুটুছে, বনেই গন্ধ দিচ্ছে, আবার 

বনেই ঝরছে! দেখলেই দেখা যায়, না দেখলে কে দেখানে 

রে মিন্সে! চোখ রয়েছে, দেখে যা না। না, আমি আর 

তোর সঙ্গে বকৃব না । তুই এ্ক'রেই ত আমায় ভূলিয়ে দিস্। যাই 
মা-যাই, তে!কে দিয়েই আমি এই পাগ্লাকে পরথ দেখাব। 

পার্বি ত, পার্ৰি ত, আমার যত্তবে গড়া সোনার পুতুল, পার্বি ত। 

লোকের চোখ ফুটিয়ে দে মা, দেখা মাঁ-তোতে আমাতে কি 

স্ন্ধ! পাঁগল, এখন তুই ফিরে যা, দিন কত্তক বাদে এসে মিনি 

পাগলীর কথা নত কি দিখো | 

[প্রস্থান । 
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পাগল। পাগল তা পার্বে না, যাই এখন গদাপাণিংক 

সরিয়ে দিগে। ছুষ্ট জয়কেতু তাকে ধরতে আস্ছে! ছেলে" 
ধরা রে! ছেলে ধর1! 

গীত 
পাপ। পাল! ওরে পাগল ছেলে ধর! বেরিয়েছে। 

[ প্রস্থান । 

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক । 

উদ্ভান। 

কুকিমন্ত্িগণ ও কুকিরাজের প্রবেশ । 

১মমন্ত্রী। কিন রজা, তুই এত তাবিস্ বল্ দেখি? তুই কি 

ভাবিয়ে ভাবিয়ে পাগল হুইবি না কি রে? 

কুকিরাজ। আমি পাগল হইব রে বাঁপ, আমি পাগল হইব । 

আহা রে, সেই ম্যায়াট! যদি আমার ম্যায় হইত,আর এইটা যদি 
আমার জামাই হইত, তাহ”লে কিমন হইত'রে। আমার পুরোণ 

শোক---পুরোগ ছবি সব মনে হইছে রে ! ওরে,আমিও একদেশের 

রঙা ছিন্ু রে, মোর রাজ্য ব্রদ্গ-পুত্রের বানে সব ভাসিয়ে নিষ্কে 

গেছল রে। সেই কালে আমার পরিবার আর আমার দুইটা! 
মেয়ে আর আমি নিজে কম্নে ভাদিয়ে গেছনু রে! আরে, সেই 
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ম্যায়াটার মতন-_-যে আজ শিপ্ত গাছের লগে আসামী হয়েছিল, 

ভারই পরিবারেরে দেখন্তু রে! হাঃ হাঃ, আমার কি হইল রে! 

২য় মন্ত্রী। আরে রজ1_ তুই কি নিব্বোধ হুইলি, তুই কফিন 
তার্দের পরিচয় নিচ্চিদ্ না? তাহলে ত তোর ম্যায়. কিন! 

সম্জাতিস্। | 

কুকিরাজ | আরে, তার! যে পরিচয় দিতে চাইলে না। 

ওতেই ত আমার আরও ধোকা । আসামীকে ছাড়াবার লগে 

যে ছুটে মিন্সে আসিল, তাদ্দের এক জনের মুখে গুনিনু--এ 

আদামীও একটা রাজার ছেলে। কিন্তু নাঁমটী ত বলিল ন!। 

১মমন্ত্রী। ওরে, জামাইকে তুই চিন্তিন্ না? ম্যায়টাকেও 

তুই চিনিস্ না? 
কুকিরাজ । আরে ম্যায়াটা যে ছোট বেলায় ভেসে গেছল 

রে! সে যে আজ পনর বছরের কথা রে, তখন ত মোর 

_জামাইটা হয় নি। 
পলায়িত প্রহরীর প্রবেশ। 

গ্রহরী। রাজা-বাহাছুর, কন্ুর মাপ কর্বেন, বিশেষ বিপদা'- 

পর্ন হঃয়ে বিনান্ুমতিতে আপনার কুন্ুমোগ্তানে গুবেশ করেছি । 

সময় নাই, অবিলম্বে কিঞ্িত সাহাষা প্রার্থনা করি। 

সকলে। আরে, কি হইছে রে, এই ত তোরা সব এখান 

থেকে গেলি, কি হুইছে রে? 
কুকিরাজ। আরে তুই বড় ভয় পেয়েছিস্, ভয় রি কি 

থপর হ'য়েছে বল্! 
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প্রহরী | বাঁজা বাহাদুর, আজ যাফে আপনারা প্রাণদণ্ডের 

আদেশ দিয়েছিলেন, তিনি একজন রাজপুত্র বলে জানেন কি 2 

তার পরিবার, পুত্র আপনার রাজ আছেন, তাও জানেন কি? 

তারা কোন প্রসিদ্ধ বাজবংশীয়, পলাগ্রিত অবস্থায় আপনাঁর বাজো 

গুপ্ত ভাবে অবস্থান করছেন । আজ তার! বিপদাঁপন্ন। তার শত্রু 

অপর এক রাজপুত্র কোন মতে সন্ধান পেয়ে তাকে ধুত কণ্র্বার 

জন্ত বু সৈন্য সামন্ত পাঠিয়েছেন । তজ্জনা আপনার রাজাস্থ সেই 

পলারিত রাজপুত্র আপনার সাহাযাপ্রার্থী! তীকে বক্ষ! ক'রাতে 

পারলে আপনার পরম পুণ্য সঞ্চয় হবে। এক্ষণে কি অনুমতি তয় ? 

আগার আর সময় নাই; তীরা রক্ষকহীন, আমি শীন্ত, তথায় 

গিয়ে উপস্থিত হব। 

কুকিরাজ। আরে, আরে, মানুষের এমন বিপদ ঘটে, 

আরে মন্্রি সব. তোর! কি বলিম্ রে। 

মন্ত্রিপণ | রজারে, আমাদের রাজা হ'তে আমাদের বাসিন্দাকে 

জোর করিয়ে ভিন দেশের রজার লোক আসিয়ে লইয়া 

যাইবে! তাত হবেনা রেরজা। আমরা ত সব তোর লগে 

গাপ দিব। | 
পলার়িত প্রহরী । আর অপেক্ষা কম্রৃতে পার্ছি না? 

কুকিধাক্গ। দেরী কি রে.চল্ চল-_এখুনি যাই চল। ভাক্ রে 

আমাদের লোক জন দিগরে ডাক । প্রাণ দিব. প্রাণ দিৰ। 

: সকলে । হৈ, গৈ, কুকি ভাই !লে.ত লে ত কাড়া বাঁশ -- 
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( নেপথ্যে ) কুকিগণ । লে লেহৈ হৈ রজার কাছে চল্রে। 

লকলে। চল্, চল্, সকলে প্রাণ দিব চল্। | 

[ মকলের প্রস্থান । 

সগুম গর্ভা্ক । 

কুটির । 

জধমতী, রুদ্রসংহ ও চন্দ্রনাথের প্রবেশ । 

চন্দ্রনাথ । হামা, তুমি আমার মা, না দাদার মা? 

জরমাত! কদ্রাপংহ, চন্দ্রনাথ বলে |ক বাবা ! 

কুদ্রসংহ। কৈ তুঁম বল না, কেমন তুমি চন্ত্রনাথের মা! 

চন্দ্রনাথ | হা মা,তুঁম আমার নও ? দাদা বলে আমার না! 
রুদ্রসিংহ । আমারই ত মা, তোর মা মরে গেছে। 

চন্দ্রনাথ । তোমার ম। মরে গেছে, আমার না আনাম কলে 

ক'রে আছে? নয় মা? 

জননতী। তোদের হই জনেরই মা ম'রে গেছে। 

চন্দ্রনাথ | মা বড় ছু, গো দাদ, বলেনা মনরে গেছে! বদ্ 

মেয়ে, অমন কথ বলোন, মুখে থা হবে। 

ক্রসিং ॥ তোমাক শ্বশুরবাডী পাভিয়ে দোব, আর কখন 

আন্ব লা? তখন জব্দ হবে। 
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চন্দ্রনাথ । মায়ের শ্বশুরকে আমি একখান! চিঠি লিখে দো 

যে, মেয়েটাকে আর আমাদের বাড়ীর মুখ করিওনি, বদি আমার 

কথ। না রাখ, তাহ”লে তোমাতে আমাতে আড়ি হবে। 

রুদ্রসংহ । কেমন হুষ্ট মেরে, আর আমাদিগে অমন কথ! 
ঘ'ল্বে? 

জয়মতী। (শ্বগত) এত যে ছুঃখ যাতনায় দিন রাত্রি জল্ছি, 
তবু সব ভুলে যাই,কেবল বাছাদের মুখের মধুর বুল শুনে । বাছা রা 

আমার এক মুহূর্তের জন্ত কোন ছুঃখের ভাবন! ভাবতে দেয় না। 

কোন সময়ে যদি কোন ভাবনার কাল ছায়া! এসে আমার মুখ 

ঢাকে, আর যদি বাছার! তা বুঝতে পারে, তাহ'লে আমায় ন! 

হাসিয়ে বাছাদের আর অন্ত কাজ থাকে না। বিপেষতঃ চন্ত্রকেতু 
বা ধ'র্বে, তা আর ছাড়বে না। যাক্--দমন্ত দিন যেতে যায়, 

তবু কেন তিনি আন্ছেন না! আজ আবার কাঠ কাট্তে গেছেন । 

চদ্তরনাথ। মা»তুমি কিভাব্ছগা? 

রুদ্র সিংহ। তোমার শ্বশুর বাড়ী থেকে আন্ব না, তাই কি. 

ভাবছ £ 

চক্রনাথ। তুমি আমাদের সঙ্গে কথা কও, তাহ'লে তোমার 
আমরা তোমার সবুর বাড়ী পাঠাব না। 

রুদ্র সিংহ।. চিঠিও লিখব ন!। 
চন্ত্রনাথ। তবু কেন ভাবছ মা! 

জন্ুমতী। ভাবনা ষে আপনা হ'তে আসে টা | যত ভাবি, 
ভাবনা, ততই যেন আরও বেড়ে উঠে। সমস্ত দিন গিয়ে স্থত্যি 
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ঠাকুর খাটে বমৃতে যান, এখনও তিনি ব রন হ'তে ৷ ফিরলেন 

না। তাই ভাবছ বাপ, হুঃখিনীর কপাল যে মন্দ,তাই যে 

আপনা হু"ভে চিন্ত। আনে ধন, আবার অভাগিনার ভাগে 

কি ঘটে! 

রুদ্র সিংহ। কাল থেকে বাবাকে আর কোথাও যেতে দিও 

না মা, আমি বন থেকে কাট কেটে আন্ব। 

চন্দ্রনাথ । আমিও যাব দাদ, তুমি কাট ৫কটে দিবে, আমি 

মাথায় ক'রে কয়ে আন্ব। দাড়াও না মা, আমি একটু বড় হই, 
তাহ'লে তোমাদের কারও কিছু ক'র্তে হবে না। মা, আমরা 

আমাদের বাড়ী যাব করে গা ? 
রুদ্র সিংহ। দূর হতভাগা, আমাদের যে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে 

দিয়েছে, আবার বাড়ী যাবি কি ক'রে 2 

চন্দ্রনাথ। বাড়ী থেকে কে আমাদের তাড়িপে দিলে? 

রাবা! নিজেই ত আমায় কোলে করে নিয়ে এলেন। 

রুদ্র সিংহ । সে ত তাড়িয়ে দেবার পর। 

চন্ত্রনাথ। তাড়িয়ে দিলে রে? 

রুদ্র সিংহ। কেন, মায়ের মা! তুই কি বোকা !মা যে দিন 
বলেন, মা আমাদের এমনি ক'রেছেন। | 

চন্ত্রনাথ। হা মা, তোনার মা আমাদের বাড়ী থেকে 
কাড়িয়ে দিয়েছেন ? | 

| জইমতী। হা বাবা, মায়ের কাছে আমরা অপরাধী হয়ে 

. ছিবু্, তাই মা আমাদের এই দুর্গত ক'রেছেন। 
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. চন্দ্রনাথ । তাহ'লে তুমি আর তোমার মাঁকে মা ঝল না। 

€স ছু, তাকে মা বলতে নেই। 

গীত 

আর ডেকে] ন!, মা বলো না, এলেও আর নিও না ঘরে | 

ভার দাত পুরুষে হয় না ছেলে- সে ছেলের কদর ভানবে কেমন করে |! 

যে চোখ, রাঙ্গিয়ে নেয় না কোলে, ঘাইরে তাড়ায় ঘরের ছেলে, 

ফাদিপ নামা সেম মলে, যে এমান কাদায় দিনরাত্রি ধারে ॥ 

সে কেমন মা হয় পোয়াতি, তার বংশে কে ম| জ্াল,বে বাতি। 

সে কালামুখীর এমান ছাতি,একটু ভাবছে না মা! ছেলেয় তরে || 

ভয়মতী। ছিঃ, মাকে আমার অমন কথা বলতে নেই। 

চন্দ্রনাথ। কেন ঝ'ল্ব না মা, তোমার মা ত ছুট)! এই ত 

ডূমিও আমাদের মা, আমর! তোমার কাছে কত উপদ্রব ক"র্ছি, 

ফত অপরাধ কঃর্ছি, কৈ তুমি ত একটা দিনের জন্যও আমাদের 

কোন কথ! বল না! তবে তোমার মা তোমার একটু দোষ দেখেই 
তোমাকে বাঁড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে কেন? 

. জয়মতী। আজ তিনি তাড়িয়ে দিয়েছেন, আবার কাল 

আঁমায় তিনি কোলে ক'রে বস্বেন। মা আমার ছুয়াময়ী, গুণময়ী, 
সর্বাজীবে ভালবাসাময়ী, আমার মায়ের বুক যে করণ দিয়ে গড়া । 

হিনি আঁজ অদন্তষ্ট হয়েছেন বলে কাল তাঁর আর দে অভিমান 
থাকবে না। আম্গ অগ্রালিকা হাতে কড়ে /দিয়েছেন বলে, 

ক্ষাল যেতিনি আবার অট্রালিকা দিবেন না, এমন রূখ! নয় । 
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ছেলের অপরাধে তিনি শামন করেন, আবার ছেলে শান্ত শি 

হ'লে তার অনন্ত প্রেমের কোল, অনন্ত স্নেহের কোল, অনন্ত 

ভালবাসার কোল পেতে দেন। আপনার বরাভর-করে তার 

চোখের জল মুছিয়ে দেন। বাছ। রে' তার দয়ার কি তুলনা. আছে ? 

যখন তিনি ছেলেদের শাসন করেন, তখন তার মেই আকর্ণবিস্তত 

পদ্ম-চক্ষু করুণার জলে ভেসে যায়। পাগলিনীর মত চারিদিকে 

ছুটে বেড়ান। তখন আর তার ঘর কনা ঝলে জ্ঞান থাকে ন। 

তাই ত, প্রাণ কেন আজ এমন করে উঠছে! দক্ষিণা 

স্পন্দিত হস্চে। যেন কত কি দ্ল্ষণ পলকে পলকে দেখতে 

পাচ্চি! কেন মা ছুর্গে! কেন মা এমন হল! তবে কি প্রনুর 

আমার আজ কোন বিপদ ঘটুল! 
চন্দ্রনাথ ও কুদ্রনাথ | এ মা, এ মা, বাবা আসছেন? বাবা 

বাবা, কেন এত দেরী হ'ল গা! আমরা কত ভাবছি। 

গদাপাণির প্রবেশ 

গদাপাণি। বিপত্তীরিণী আঁঙঈ আবার এক ভীষন বিপদে ফেলে 

আমাকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করছিলেন, তাই আম্তে বিলম্ব 

হয়ে গেল বাবা ! আযিও ভাব ছিলেম, বাছারা না জানি আমার 

জন্য কত কীাদ্ছে ! না! জানি, ভ্রোমাদের গর্ভধারিণী কত ভাবছে! 
চন্জ্রনাথ। না বাঁধা, তুমি আর কাল থেকে বনে কাট কাটতে 

বেও নি, দাদা বলেছে, আমি কাট কেটে দোব, আর আমি 

বলেছি, কাট মাথায় ক'রে বয়ে আন্ব। 
ও 
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রুত্রসিংহ । শী বাবা, আমি কাট কাটতে শিখে গেছি ॥ | 

জয়মতী। আজ আবার জগদন্ব! আপনাকে কি বিপদে ফেলে 

ছিলেন নাথ! মাগো । তুই কি বিপদকে এত ভালবাসিস্? 

গদাপাণি। সে অনেক কথা জয়মতি! আমি সেই বুষ্ধ 

কাঠুরিয়ার সঙ্গে বনে কাট কাটতে গেলে তিনি আমার বনস্থ 
শিশুগাছ কাটতে নিবারণ ক'রে স্থানান্তরে চ'লে গেলেন। 

এথান কার কুকিরাজার আদেশ যে, এই বনস্থ শিশুবুক্ষ যে 

ছেদন ক"্র্বে, তার প্রাণৰণ্ড বধি। আমি তক্জপ্ত কোন বৃহৎ 

বুক্ষ ছেদন ন1 ক'রে বনস্থ লতাগুস্মাদি ছেদন ক'র্তে লাগ্লান। 

জয়মতী। তার পর, তার পর, সেই লতাগুলের সঙ্গে শিশু- 

গাছ ছিল বুঝি ? 

গদাপাঁণি। তাই জয়মতি, অমনি বনরক্ষক প্রহরীর! এসে 

আমায় ধূত করে কুকিরাজার রাজসভায় নিয়ে গেল । 

জনরনণী। ওম, ওমা, কি বিপ্দে ফেলে ছিলে মা! নাথ, 

নাথ, (বিপত্তারিণী মা আমার--স বিপদ হ'তে করূপে আপনাকে 

পরিত্রাণ করলেন ? 

গদ্াপাণি। মায়ের বে মপীম কক্কণ। ! কুকিরাজ-সশায় গিলে 

দেখ্লুম, আমাদের নিকট আমাদের ছুঃখে ছুঃখিত হরে যে বুদ্ধ 

কাঠুরিয়া আসতেন, তিনিই স্বয়ং কুকিরাজ ! 

জয়মতী। নাথ, কি শুন, কি শুনি, শুনে যে আমার 

আননাশ্র আপন! হ'তে বহিগত হচ্ছে! ন্বক্ং' কুকিরাজ বুদ্ধ- 

কাঠারয়ার বেশে আমাদের কুটিরে এসে আমাদের কণ্ঠে সহান্ুতি 



রাণী জয়মতী । ১৪৭ 
১৮৩০৮ তবরততত১৩25 55 ৮৮3৩57524৮5 ৩%৯০৮৮০০৮-০০৯০৩2৭-5১৯৩০ 255৯5৮৮5555 2৩১৮ তজজ ৯২০ 

প্রকাশ ক'র্তৈন। মাগো কি তোর খেলা মা) তার পর, তার 

প্র নাথ! 

গদাপাণি। তারপর কুণ্করাজ আমাকে বিপদাপন্ন দেখে 

তার কঠোর রাজনির়মানুসারে আমার প্রাণদঙ্ডের বিধি জেনে 

আপন মনে অক্র ত্যাগ কম্প্তে লাগলেন । পরে নিতান্ত 

অনিচ্ছা সত্বেও তিনি কঠোর মন্ত্রিগণের মন্থরোধে আমার প্রাণ 

দণ্ডের আদেশ দিয়ে জলগারাক্জান্ত চ'খে রাঙ্ঈপভা পরিতাণগ করে 

চ'লে গেলেন। মন্ত্রিগণ দন্নাবান রাজার অবস্থা দেখে ভবিষ্যতে 

আমার প্রাণদণ্ডের কোন ব্যাঘাত হবার আশঙ্কা ক”রে সেইখানেই 

আমার শিরশ্ছেদ ক'র্বার জন্য প্রহরিগণের উপর ভার প্রদান 
কর্লেন। 

জয়মতী। উঃ নাথ, আমাদের জন্তই আপনার যত যন্ত্রণা ! 

হায় আমি পাতকিনী পিতৃকুল ও স্বামিকুলের একমাত্র কপণ্টক। 

মাগো, আমাকে হৃষ্টি ক'রেছিলি কেন ম!! আমা পোড়া 

নুখা হ'তে এমন স্বর্ণের দেবতা স্বামীও একদিনের জন্য সুখী হ'তে 

পারলেন না! তারপর নাথ । কাঁর কৃপায়--কার অনুগৃহে আপনি 

জীবন রক্ষা পেলেন £ কোন্ দয়াময় মহাপুরুষ বা কোন্ দয়াময় 
দেবী হ'তে আপনি ছুঃখের পরিধি হ'তে ঘুরে এদে আজ আবার 

ছুঃখের কেন্দ্রাভিমুখী হলেন ? বর্ষার মেঘে চন্জ্রকে আচ্ছন্ন করে 

ছিল, আবার কার অপার করুণায় শুরৎশশীর আবির্ভাব হ'ল? 

শ্দাপাণি। সে অতি আশ্চর্য্য" জক়মতি! সে কথা স্মরণ 

ক'র্তে গেলেও আপন! আপনি যেন আননে নৃতা ক'র্তে ইচ্ছা 
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তয় । প্রহ্রীরা ২ যখন আমায় ছেদন কঠ্র্বার জন্য চর 

উত্তোলন ক'র্লে, ঠিক দেই সময় সেই মহাম্মা শিবরাম আর 
তার সঙ্গে আর একটী মহাজন এসে প্রহরীর কর ভ'তে 

শাণিত তরবারি কেড়ে নিয়ে বাল্লেঃ “তা হবে না,আমর! রাঁজপুভ্রকে 

(কিছুতেই হত্যা করতে দো না” তারা৷ তাই করলে । তখন 

কাকরাজের মন্ত্রিগণ তাদের পক্ষীয় কতকগুলি কুকিকে লঃয়ে 

শিবরামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কণ্র্লে। শিবরাম ও তাঁদের সঙ্গে 

ঘের যুদ্ধ হ'ল! কেবল মায়ের রুপার জরমতি, শিবরাম সে 

যুদ্ধ জ্বী হল। পরিশেষে আবার কুকিরাজও এলেন। 

আমার প্রতি রাজার স্নেহ ও উপস্থিত সেই ঘটনা সংঘটিত 

হগলো দেখে সকলেই আমায় ক্ষমা করে জীবন ভিক্ষা! প্রদান 
ক'ব্লেন। 

জরমতী। হা শিবরাম, কে তোমায় নিম্মম বিশ্বাসঘাতক 

ধলে? যে তোমার কন্কর-বালুস্ত,পমর হৃদয়ে করুণার অন্তধ্বহা 

ফল্গুর আ্রোত দেখতে পানি, সেই ভোমার চিন্তে পারেনি ! থে 

তা দেখতে পেয়েছে, সে তোমায় কোন্ চক্ষে দেখবে? 

শিবরাম ! তোমার চরিভ্র-শৈলের উচ্চ চূড়া যে হিমাদ্রির তুঙ্গ শৃঙ্গ 

হতেও উচ্চ! তোমার উদারত!-সমুদ্রের বিস্তৃতি-ষে অনন্ত হতেও 
অনস্ত ! 

রুদ্রসিংহ। এগো মা, কে আস্ছে দেখু। 
চ 

চঙ্জনাথ। ফেই পাগঞজাটা গো! আমি' ওকে চিন্তে 
পেকেছি। | 
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পাগলের প্রবেশ । 

পাঁগল। গীত 

পাল পাল! ও"র ক্ষেপা ছেলেধর! ঘেরিয়েছে। 

সামাল সামাল রাজার ছুরাল এখন! সময় রয়েছে ॥ 

এই বুঝেছি ভাঁদের দেখে, সজে না ছাড় বে তোকে, 

আর্সছে বে তোর প্র(ণকে টেকে, ভোরই খোজ ক'রুতেছে॥ 

বনের মাঝে শুনতে পেলম, তাই রে আমি ছুটে এলুম, 

নৃতন একট খপর দিলুম.জেনে রাখ, জেনে রাখ শীগ শির তার! আসতেছে | 

হোঃ হোঃ-বুঝ তে পার্ছিন্ না, জয়কেতুকে চিনিন্? সে তোকে 

ধ'রে নিয়ে যেতে আম্ছে । পালিয়ে যা. পালিয়ে যা, তা না হ'লে 

মর্বি। পাল!--পালা, আমি আগে পালাই । 

| প্রস্থান । 

জয়মতী। একি শুনিলাম, শুনে যেগ! কীট! দিয়ে উঠছে! 

রুদ্রনাথ। জয়কেতু কে বাবা, আমাদের জয় দাদা ? 

চন্তীনাথ। জয় দাদা আমার্দের ধর্তে আসবে কেন গা! 

পাগলা বলেকি? 

দ্রম্তপদে শিবরামের প্রবেশ । 

শিবরাম। বাবা, ঘোর বিপদ উপস্থিত ! ছুরাস্মা চুলিকৃফার 

অনুচর ও সৈশ্ুগণ আপনাকে বন্দী কর্বার জন্য অদূর বনপ্রান্তরে 
ছাউনি ফেলেছে! 

জয়মতী | বাবা শিবরাম! পলাফ্িত রান্মবংশধরের প্রতি 
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চুলিকৃফার এ অত্যাচার করবার কারণ কি? জানি না কে পাগল 

তুমি, তুমি কোন্ ভালবাসায় এর পুর্বেও আমাদের এই সংবাদ 

দিয়েছ! 

গদাপাণি। এখন উপায় কি শিবরাম! আমরা নিরস্ত্র, 

বিশেষতঃ সহায়-সম্পদ্দহীন দ্রর্ধল। এ অবস্থায় বন্দী ভওয়া 

ব্য তীত আমাদের আর দ্বিতীয় উপায় কি আছে? 

শিবরাম । সেকি বাবা কুমার, বন্দী হবেন কি? আপনি 

শীঘ্র স্থানান্তরে যাবেন চলুন । 
গদাপাণি। আমি একা? 

শিবরাম। একা কেন, দাস শিবরাঁম আছে। 

গদাপাণি। আর প্রাণের প্রাথ জয়মতী ও এই শিশুসস্তান 

ছু”্টা-_যে দু*টাকে আমি পক্ষাবৃত শাবকের স্ায় দিবাৰাত্রি 
রক্ষণাবেক্ষণ ক"র্ছি_যারা আম] ব্যতিরেকে সংসারে আব 

অপরকে চিনে না বা জানে না । 

জয়মতী। আমাদের ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না! 

আপনার প্রাণ রক্ষা হ'লে মামাদের মকলেরই প্রাণ রক্ষা হবে। 

আমাদের কি, তারা আপনাকেই বোধ হয় অন্ুপন্ধান কর্ছে। 

শিবরাম। হী মা, তাই। সঙ্গে নষ্টবুদ্ধি-“জয়কেতুও আছে, 

তার উদ্দেশ্য রাজকুমার গদাপাণিকে হত্যা বা. বন্দী করা। এক্ষণে 

সময় বিলম্ব হ'লে বাবা, সব দিকই নষ্ট হবে। আমি একা 

আপনাকে রক্ষা ক'র্তে অক্ষম হব। শীঘ্ব এখান হ'তে স্থানান্তরিত 

হই চলুন। ও 
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গদদাপাণি। শিবরাম, একটু বোঝ, আমি এখান হতে 

স্তানাশুরিত হলে দুরাতআ্মাগণ আমার সন্ধান না পেয়ে নিশ্চই 

অভাগিনী জয়মতী আর «ই বাঁলকদ্র'টার প্রতি অত্যাচার করবে । 

শিবরাম । তারও উপায় করেছি কুমার ! সে দ্বিন ফে লোক- 

টাকে আমার সঙ্গে দেখেছিলেন, তাকে দিয়ে আমি এই ছুর্ঘটনান 

সংবাদ কুকিরাজকে প্রেরণ করেছি । তিনি যে স্পেনের চে 

আপনাদের দেখেছেন, তাতে কখনই সেই দয়াপ্রাণ কৃকিরাজ এ 

ভঃসংবাদ গুনে স্থির থাকৃতে পারবেন না। নিশ্চয়ই এখানে এসে 

শীদ্ব মিলিত ভবেন। তিনি এলে মার চিন্তা কি আছে বাবা ! 

জয়মতী । নাথ, আপনি কোন চিন্তা কঃর্বেন না, বাবা 

শিবরাম যা বলে, ' তাই করুন! মা দুর্গা আমাদের রক্ষা 

ক*র্বেন। ইচ্ছাময়ী মা আমাদের, আমরা তারই শ্রীচরণ 

ভরসা করে নিশ্চয়ই এ নিরাশ্রয়ে আশ্রপন পাব। 

কদ্রসিংহ। হণ বাবা, তুমি যাও, আমরা মায়ের কাছে 

গাকৃব। 

চন্দ্রনাথ । তারপর দাঁদামশায় আস্বে, আমর! দাদামশায়ের 

সঙ্গে দাঁদামশায়ের বাঁড়ী চলে যাৰ। কেমনমা! 

জয়মতী। নাথ, আপনি আর ইতস্ততঃ করবেন না । 

শিবরাঁম, বাবা! গুঁকে কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্চ ? 

শিবরাম । নাগা পর্বতে মা! সে অতি দ্বরারোহ স্থান; 

কেহ সেখানে আশ্রয় নিলে তাকে বাহির করা বা অন্তসন্ধান 

কর! সহজসাধ্য নয়। 



১৫২ রাঁণী জয়মতী। 

জয়মতী। তাই ভাল, প্রভু, অপেক্ষা! ক'র্বেন না। এখনও 
আমার ও কুমারদের মুখের পানে চান্। 

গদাপাণি। কি ধল জয়মতি ! বল্ছ কি? আমি প্রাণের ভয়ে 

আঞ্জ পত্বী-পুভ্রকে পরিতাগ ক'রে চলে যাব? যে প্রাণের একদিন 

পতন নিশ্চিত, সেই প্রাণ রক্ষা করবার জন্য সংসারে ঘ্বণ্য পিশা চ- 

মুর্তিতে পরিণত হব? 

শিবরাম । কুমার, সময় বিলম্বে সকল আশাই ব্যর্থ হবে। 

তার চেয়ে এই সময় সময়ের সবৃব্যবহ্ার করন। আপনি রক্ষা 

পেলে সকল দিক রক্ষা হবে । নতুবা আপনার কার্যে আজ এই 

কয়েকটা প্রাণীর সহিত আপনিও মৃত্যাকবলিত হবেন। 
ভাবুন কুমার, সে পাপের ভাগী কে? ভাবুন কুমার, আপনার 

ভালবাস! ব। মায়ার প্রতিদান কথন এরূপ নয়। 

জয়মতী। নাথ ! আত্মরক্ষা ক'রে কুমারদের জীবন ভিক্ষা 

দিন্। পায়ে ধরি, দাসীর কথা রাখুন। 

চন্দ্রনাথ ও রুদ্রনাথ। গীত 

ধরি পায়ে ও গে। বাধা, চও আমাদের মুখের পানে 

তোম। ধিনে কে আমাদের আছে ধল এ ভুবনে ॥-. 

শোন গে। মায়ের কথা, দিও না দিও না! ব্যথা, 

তুমি দেরী ক'রলে হেখা, জয় দাদা গে! মারবে প্রাণে, 

তখন আমরা কারে ধ'ল ব বাধা, কে মোদের কথা শুন্ধে কানে।। 

“শরাচি 

গদধাপাণি। তোরা আমায় বড় বিপদে ফেল্লি রে--বড় বিপদে 
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ফেল্লি? স্ত্রীবুদ্ধি আর বালক-বুদ্ধিতে আজ গদাপাঁণিকে সংসারে 
কাপুরুষ সেজে যেতে হ'ল ! জয়মতি, বুঝ তে পারছ না। আধায় 
রক্ষা ক*র্তে গিয়ে নিজেরাই মহাবিপদসাগরে পতিত হবে! 

তারা তোমাকে সহায়হীনা দেখে তোথার প্রতি ঘোর অতাচার 
ক'র্বে। তখন বালক ছু'টাকে নিয়ে তোমাকে অকুলসাগরে 

সম্তরণ কণর্তে হবে। 

জয়মতী। আনীব্বাদ করুন প্রভূ! আমি যেন সন্তরণে 

পারগ হই। জমি আপনার কুশলে শতহন্তিনীর বল ধারণ 

ক”র্তে পার্ব। তখন আম সহত্র চুলিকৃফার সৈন্ট বা অন্ুচর- 

গণকে তুচ্ছ তৃণের মত 'দর্শন ক'র্ব। আপনি যান্ প্রভু, আর 

বিল্ষ ক/র্বেন না! ম! ছূর্গে! আমার স্বামীকে তুই রক্ষা 

কর্ জননি ! : 
শিবরাম। আমন কুমার ! মায়ের আদেশ পালন করুন। 

গদাপাণি। ক'র্ছি শিবরাম, একবার আমায় দেখ তে দাও, 
এফবার:বাছাধিগে আমি কোলে ক'রে যাই | এস বাবা, ক্রোড়ে- 

গ্রহণ) ছুরাআ্মার ওরসে জন্ম গ্রহণ করে ছিলে কি কেবল 

নিদারুণ যন্ত্রণা সহা ক'র্তে ? অহো বড় মায়া । সংপারে সন্তানের 

সমান বন্ধন আর নাই! হৃদয় যেন ভেঙে যাচ্চে! জর়মতি। 

এখনও বল্ছি, আমার জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'র্ছ, একবার 
নিজের জীবনের প্রতিও লক্ষা কর। 

জয়মতী। খুব করছি) আপনি আস্থন নাথ, আর অপেক্ষা 
করখবেণ না। বাবা চন্দ্রনাথ, কোল হ'তে নেমে এস। গর 
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ভীবন রক্ষা হ'লে অনেক বার কোলে উঠবে বাবা! (ক্রোড 

হইতে গ্রহণ ) প্রণাম করছি আপনি আনুন । 

গদাপাণি। এমন করে বিদায় দিতে কেউ কি পারে ভ্রয়মতি ! 

শিবরাম । কুমার 

গদাপাণি | না, না এই যাচ্চি, সকলেরই মনোধাসনা পুর্ণ 
ক'রছি। আজ ব্যান্ত্রের মুখে শাবকসহ কুরঙ্গিণী রেখে চগ্নম! 

বাঝা শিবশস্ত, তুমিই মাত্র আমার ভরসা! চল চল, কোন্ পথে 

যাব শিবরাম ৃ 

শিবরাম। এই পথে আম্থন। প্রকাশ্ত পথ দিয়ে আমাদের 

যাওয়া হবে না। 

গদাপাণি । বেশ, তাই চল। আসি জয়মতি ! আসি বাবারা! 

( গমন ) না, না, হল না শিবরাঁম, আর একবার তাদের 

দেখে আস্তে হ'বে। বাবা চন্দ্রনাথ! বাবা রুদ্রসিংহ। একটা 

কথা! বলে যাই, তোমাদের গর্ভধারিণীর সঙ্গ ছাড়া কখন হওনি। 

জয়মতি, প্রাণ যে যেতে চায় না! মনে হয়এই যেন তোমার 

সঙ্গে আমার শেষ দেখা! প্রাণ আমার এত চঞ্চল হ,য়ে উঠছে 

কেন প্রাণাধিকে ! না, হলো না শিবরাম, আমার যাওয়া হ'ল 

না। আত্মপ্রাণ রক্ষার হেতু আপন পুত্র-পন্ধীকে বিপদ-সমুদ্রের 
অগাধ সলিলে ভাসিয়ে যেতে কিছুতেই প্রাণ অগ্রসর হচ্চে না। 

এরূপ অনক্রতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়! অপেক্ষা আমীর মুত্র সহ. 
শ্রাংণে বাঞ্ছনীয় । আর যদি যেতেই হয়, তাহ'লে পত্রীপুত্বকে 
আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। | 
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জয়মতী। প্রভু, তাহ'লে সকলেরই মৃডা.নিশ্চিত! কেননা 
পাপাস্মারা আমাদের কুটিরে কারেও দেখতে না পেলে নিশ্চয়ই 
তারা আমাদের পশ্চাদন্ধুসরণ ক'র্বে। তখন আমি স্ত্রীলোক, 

বিশেষতঃ এই শিশু পুত্র ৫টা- আমর! কিছুতেই অধিক দুর পথ 

অতিক্রমণ ক”র্তে পার্বে৷ না,শীঘ্রই আমর! তাদের হস্তে ধৃত হব?। 

শিখরাম। হায় কুমার, ছরদৃ্কে কেন আপনি সাদরে ধারণ 
ক'র্তে চাচ্ছেন ? বুঝতে পারছেন না, তারা আপনাকেই অন্বেষণ 

ক'র্ছে, আপনার পত্রী-পুত্রে তাদের প্রয়োজন কি? 

গদাপাণি। সবই বুঝছি শিবরাম,তবু যেন বুঝতে পার্ছি না) 

আমার যেন সর্বদাই মনে হচ্চে, আমি পুরুষত্বহীন কার্ষ্যে 

লিপ্ত হ'চ্চি! | 
জরমতী। নাথ, যদ্দি জয়মতীকে কোন দিন কোন সময়ের 

জন্য ভালবাসার চ*খে চেয়ে থাকেন, তাহ'লে আজ সেই জয়মতী 

আপনার নিকট-_( রোদন ) 

গদাপাণি। আর না-আর না, জয়মতি! চল্লেম। নিষ্ঠুর 
পাষাণ বজুলৌহের মত হৃদয় ক'রে চাল্লেম। জানি-সব জানি, 

এই আমার এহিক ম্থখের শেষ খেলার দিন শেষ হয়ে গেল! 

যাক--যাকু, তাঁহ*লেও জয়মতী ত আমার সুখিনী হবে! তবে 

চল শিবরাঁম, হৃদয়কে বেঁধে নিয়েছি, এবার বেশ যেতে 

পার্ব! জয় বাবা শিবশস্ভূ মহেশ! দাও বাবা--মায়ার তার 

কেটে দাও । 

| প্রস্থান । 
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শিবরাম। দয়াময় ভগবান! এ পরীক্ষায় ষে ভূমিকম্প 

ক উপস্থিত হয়। পাষাণ ফেটে যায়, বজও কুন্ুম হরে ঝরে! ন! 

জানি অনাদি-বিশ্বনাথ! তোমার নবনীতকোমল হৃদহখানি কোঁন্ 
উপাদানে এত কঠোর ক'রে নিতে পেরেছ। 

[ প্রস্থান। 

জয়মতী। এতক্ষণে আছি নিশ্চিত হ'লুয় । স্বামীর কলাণই 

আমার শাজি-মন্দির | 

রুদ্রসিংহ। মা, বাবা ত আবার ফিরে আসবেন না £ 

চন্ত্রনাথ । আমার মনটা যেন বাবার পেছুনে পেছুনে ছুটছে । 

মা, তুমি যে আবার ভাবছ ? 

জয়মতী। কৈ--না বাবা । 

চন্দ্রনাথ; হা ভাবছ। এযে তোমার চোখে জল আসম্ছে। 

মা, আমারও চোখে জল আস্ছে! কেন বল ত মা, চোখে এত 

জল কেন আসে? | 

রুদ্রসিংহ | বাবার জন্যে রে--বাবার জন্তে। আমারও মনটা 

যেন কেমন ক'র্ছে। কৈ, অন্ত দিন বাবা কোথাও গেলে ত এমন 

হয় নি। আজ কেন বাবাকে এখনি দেখ্তে ইচ্ছা ক'র্ছে মা ! 
জয়মতী। ইচ্ছাময়ী তকে নিরাপদে রাখুন, আধার দেখবে 

বাবা ! 

জয়কেতু, সৈন্যগণ এবং অনুচরগণের প্রবেশ । 

জয়কেতু । চারি দিকে--্চারি দিকে আগে ঘিরে ফেন। 
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দেখ যেন কোন দিকে না পালাতে পারে । (সৈশ্ুগণের তথা করণ) 

খুব পাব্ধানে থাকবে, ছোড়া ভারি চালাক | দেখ, তোমরা তাকে 

কায়দা ক/র্তে পার্বে না? আমি তাহলে একটু বিশ্রাম কঠ্র্তুম।” 
১ম সৈন্ত। তাকি হয় মশায়! আপনাকে দেখেই আমাদের 

আপা! আমরা কারে চিনি বলুন! 

জয়কেতু। চেন! চিনি কি, মিন্সে দেখবে আর সাবড়াবে। 

বাক, আমি তোমাধিগে চিনিয়ে দিয়েই যাব। বলি ও বাজ-কুমার, 

বাড়ীতে আছেন 2 বেরিয়ে আম্ুন, আমরা কে এসেছি দেখুন । 

ও বাবা রাজকুমার ! 

জয়মতী। কুদ্রনাথ, বল না বাধা, তিনি কুটিরে নাই । 

কদ্রনাথ। উন কৈমা। আমাদের জয় দাদার মত কথ! 

নগ্ন? তবে জয় দ্বাদা কি বাবাঁকে কাটতে এসেছেন ? আমি যাচ্চি, 

জর দাদ! কেমন ক'রে আমাদের বাবাকে কাটুবেন, তাই তাকে 

িজ্ঞানা ক'র্ব। আপান কে? কেন আমাদের বাবাকে ডাকৃ- 

ছেন? তিনি কুটিরে নাই। ও দাদা! আপনি কখন এলেন? 

আমাদের দেখুন দাদা! আমাদের চন্দ্রনথ কত রোগা হস্ষে 

গেছে! 

জয়কেতু। (ম্বগত) ছেলের ভঙ্গী দেখ না, যেন মায়ের 
পেটের সহোদর--আবার দাদা ! ( গ্রকাশ্রে ) দাদ কিরে বেটা, 

জয়কেতুর আবার ভাই কোনটা ? ও সব চালাকি রাখ্, তোর বাপ- 

বেটা কোথা, তাই এখন বল? ্ 

রু্রসিংহ। ও কি দাদা, তুমিও আমাদের পর হঃগে! 
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তুমি আমাকে অমন কথা বল্ছ কেন? তোমার মুখে যে 

ঘা হবে। 
জয়কেতু। হারামজাদ! বেটার কথা শুনেছ? ওগে বাছ।, 

এখন ঘোম্ট। টোম্টা রাখ! ছুঁড়ির চালাকি দেখ না, আবার 

ঘোমটা! হায়রে আমার ঘোম্টা! থেম্টা নাচে বাবা প্রাণ 

করেছ তর, আবার ঘোম্টা কেন? শীগগির শীগ্গির কলে ফেল, 

রাজকুমার গদাপাণি কোথা? 
চন্দ্রনাথ । জয় দাদা, তুমি আমার মাকে এমন কড়া কথা 

বলে? মাযেকাদ্ছন। 

জয়কেতু। ওহে তায়, রামফড়িং। ও মেয়েমানুষের কানা 

অনেক রকমের, ও সকল ছল-চাতরীর কাদ! আমর! বেশ বুঝি । 

এখন ভাল চাও ত মাণিক, গদাপাণির থপর কি, ব'লে ফেল, 
তা নৈলে বুঝ তে পার্ছ ত। 

জয়মতী। চন্দ্রনাথ, বল না বাবা, তিনি কুটিরে নাই) 

জয়কেতু। আর ফুসফুদনিতে কেন ধন, শুন্তেই ত পাচ্ছি, 

তিনি কুটিরে নেই ; কোথায় আছেন, ঝলে ফেল, তা ন! হ'লে 

মিছে কেন অপমানিত হবে। 

জয়মতী। অপমানের আর অবশিষ্ট কি আছে বাবা, মা যে 

আমাদিগে অপমানিত ক”র্বার জন্তই-_ | 
জরকেতু। এই রে আবার ভ্যানর ভ্যানর আরস্তথ কণ্রলে! 

চোপরাও - হারামজাদী ! অন্চরগণ দেখছ কি-_মাগীকে বেঁধে 

ফেল! পিঠে জল-বিছুতি লাগাও, দেখি বুড়ো ময়না গদাপাণির 

খপর বলে কি না? | 
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জয়মতী। ও মা দুর্গে! একি গুনাচ্ছিস্ মা! কর্ণ কেন তুই 

অগ্রে বধির হ”পিনি ! 

+দ্রণাথ। কি তুমি দাদ! হ'য়ে আমার মাকে কীদাচচি? জান 

আমার নাম কুদ্রসংহ। আমি মহারাজ চত্ডেশ্বরের নাতি, কুমার 

গদাপাণির ছেলে! আন্ত চন্দ্রনাথ, আমাদের তীর-ধন্ুটা! তখন 

যেন অপশোষ করনি । 

| চন্দত্রনাথের প্রস্থান । 

জয়কেহ। ও বাবা, যেন কেউটের বাচ্চা রে! 

চক্্রনাথের পুনঃ প্রঞ্জেশ । 

চক্্রনাথ। এই নাও দাদ, আমিও একটা এনেছি। ছৃষ্ট, 
তুমি চন্ত্রনাথকে চিন না? ফের যদ্দি তুমি মাকে আমার 
কোন কথা বণ, তাহ'লে এখনি তোমার মাথা কেটে নিব 

জয়কেতু । বটে, মর্বার এত তিড়বিডিনি ধরেছে ! অন্ুচর- 

গণ, দেখছ কি? দাড়িয়ে কেন, ছোড়া ছুটোকে আর ছুঁড়িটাকে 
পেছমোড়। করে বেধে রাজধানীতে নয়ে চল। তখন দেখা যাবে, 

কেমন গদাপাণি মাগ ছেলেকে হারিয়ে লুকিয়ে থাকৃতে পারে, 

আর এই বুড় ময়ন! তার খপর না ব'লে থাকৃতে পারে । 

অনুচরগণ । এস মা, আমরা রাজার আদেশে এসেছি। 

এর কথামত আমাদের চ'ল্তে হবে। কাজেই এঁর আজ্ঞা মত 

কাজ ক'র্ব। (বন্ধন ) 

কুদ্রসিংহ ও চন্ত্রনাথ। কি কি আমাদিগে বাধছ? €তামা- 
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দিগে আজ কেটে ফেল্ব ! উঃ, উঃ-_-আমাদের হাতে লাগ্ছে ষে, 

ওমা যাই গো! 

জয়মতী। ওরে, ওরে, আমার ননীর পুতলি বাছাদিগে এমন 

ক'রে বাধিস্নি! ওরা আমার কখন কোন দুঃখের যাতনা সহ্য 

করেনি । আর বাছারে, পর স্ত্রী আমি, অবল! কুলধাল!, আমার 

গাত্রে হাত দিস্নে। ওমা ছুর্গে। এ আবার কি মা। মাগো, 

রক্ষা কর্। 

জয়কেতু। ছুড়ির আবার ওস্তাদি দেখনা! 

নেপথ্যে-পলায়িত 'প্রহরী। এ দেখতে পাচ্ছেন না কুকি - 

রাজ! এ ধেুবুত্ চুলিকৃফার অনুচরগণ, আমাদের মায়ের প্রতি 

অত্যাচার ক'র্ছে। এ শুন, তিনি ছুর্গী বলে চীৎকার কণ্র্ছেন। 

নেপথ্যে--কুকিনৈন্তগণ । কোথা রে কোথা রে--হৈ হৈ ভৈ! 

জয়কেতু। এ রে শুকুনি উড়েছে! শুন্ছিন্ না, এখন নিয়ে 

স'রে পড়, সরে পড়। 

রুদ্রসিংহ ও চন্দ্রনাথ । ওগো, কে কোথান্স আছ গো, দেখ, 

আমাদের মাকে আর আমাদিগে ধরে নিয়ে যাচ্চে। 

জয়কেতু । নে, নে, সরে পড়, সরে পড়, আমি বাবা, আর 

থাক্ছি না! জয় শ্রদুর্গা! পালা--পালা-- - 

| বেগে প্রস্থান। 

অনুচরগণ। চল, শীঘ্র চল, মনে হয়, বন্ত গারোরা এসে 

জুটুছে! নে, এদিকে শুন্তে নিয়ে চল। (তথা করণ) 

গয়মতাঁ। মা হুর্গে গোএখনও তোর আসন টন্ল লা জনন! 
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আজ তোর সতী কন্তার দুর্দীশ৷ দেখ, মা! দেখ. মাঁ, তোর পাপ, 

হৃদয় হ'তে শোকের নির্বর গড়াচ্চে কিনা ? 

রুদ্রদিংহ ৷ মা, মা, আমাদিগে মেরে ফেলে! 

অনুচরগণ। চোপ্রাও, টেচাবি ত আছড়ে মেরে ফেল্ৰ । 

[ বেগে প্রস্থান । 

নেপথ্যে -_কুকিগণ। হৈ হৈ হৈ, এ পালাচ্ছে ধর্, ধর্ ধর্ 

নেপথ্যে--পলাফ়িত প্রহরী ৷ ধর্ধর,মাকে আমার রক্ষা কর। 

কুকিরাজ ও অন্যান্য কুকিগণের গ্রবেশ ॥ 

কুকিরাজ। কি হ'লরে! মোর ম্যায়াকে কি শয়তানরা 
নয়ে চলি গেল? কি হ'ল রে! যাঁ, যা প্রাণ দিবি ত, তবু ম্যায় 

ছাড়বিনি। আমি রজা! আমারর ম্যায়! চাই । 

নেপথ্যে-.কুকি ও অন্তান্ত সৈম্তগণ। হৈছে হে, মারি 

ফেল্, মারি ফেল্। পালাল রে পালাল! 

১ম মন্ত্রী। রজা, তুই ভাবিস্ কিন ১ আমাদের বহুত কুকি. 

সেল! লড়ায়ে মেতে গেছে । শুন্ছিন্ না, শরতানদের থাকিতে 

কেউ ছাড়িব না। 

নেপথ্যে-কুকিগণ। হৈ হৈ হৈ-ম্যায়াট। নিয়ে পলাইল রে, 
ধর্ ধর্। 

কুকিরাজ। না রে, কি হইল রে, গোলমাল কিন 
হুইল রে। 

১৯ 



১৬২ সী জয়মতা | 

চত্রনাথ ও ও রুদ্রেসি হক স্কন্ধে করিয়া পলাধিত 

প্রহরীর সহিত কুকিসৈম্গণের, প্রবেশ । 

পলারিত্ত প্রহরী । কুকিরাজ! কুকিরাজ! সর্ধনাশ হয়েছে । 

মাকে আজ আমর! হারিয়ে এসেহি; কিছুতেই ক্ষুধিত ব্যাস্ত্রে 
মুখ হ'তে মাকে আমর! ছাড়াতে পার্লুম নি! ছুরাত্মারা আমানের 

আগনন-সংবাদ জান্তে পেরেই মাকে নিয়ে কোন নিবিড় জঙ্গলে 

লুক্ধায়িত হ'য়েছে। মাত্র অদ্বমূত এই বালক দৃ*টার উদ্ধার সাধন 

ক'রতে পেরেছি! দেখুন কুকিরাদ্দ! বৌদ্রতপ্ত ছু'টা শুল্ক 

গোলাপ ফুল এনেছি! বাছাদের না আছে কথা, না আছে চক্ষের 

পলক! 

কুকিরাজ। আরে আমার ভাই রে, কথা ক ভাই, ভয় নেই, 

আমি তোর ভাই আছি রে! আমার বাড়ীতে নিয়ে চল্, নিয়ে 
চল! আথে জল দেরে--আথে জলদ্দে। তোর! সব, ফিরির। 

এলি কেন রেঃ বন সবটুঁড়িয়। ফেল্, বন সব কাটয়ে ফেল্! 

আমার ম্যায়াকে চাই! চল, চল, ফিন্ খ,জিবি চল্! ভাইদের নিয়ে 

তুই আমার বাড়ী চলিযা! অন্থদ খাওয়। গে যা, আমি ম্যারা. 

ন! পাইলে যাইব নি! ডা 

মকলে। চল্ রেজা! চল্। আমরা তোর ম্যায়ার তরে প্রাণ 

দিব রে, প্রাণ দিব । ধহ হৈ--হৈ-- 

শা 

[ নকবের প্রস্থান । 



গীত 

ভৃতগণ। এত দিন ধরায় থেকে দেখনু বেছে সুখ কার। 

টভ্রবী। যার পরের ছু:থে জদয় গলে ষে পরকে করে জদয়-হার || 

ঠতগণ। যে প্রেমের বন্তা এনে ভাসাতে পারে দেশ 

যে নিজের জীবন পরের কারণ ক'রতে পারে শেষ, 

ভেরবী। যার প্র।ণে না করে খেল হিংসা, ক্রোধ, দ্বেষ, 

গকলে। এমন সাধের জনম যার লগতে তারে কোটী নমন্ধার | 

| | সকলের প্রস্থান । 

একৃতান বাদন। 



চতুর্থ অঙ্ক । 

প্রথম গর্ভাঙ্ক । 

আনন্দ বকয়ার মন্ত্রণা- কক্ষ | 

আনন্দ বরুয়ার প্রবেশ। 

আনন বরুয়া। মান-লঙ্জা--দ্বণা-্-ভয়--হারাইন সবি হার 

ছলাময়ী মায়াবিনী নারীর কুহ্কে ! 

আজি নারী-চক্রে “কর্ণহীন” আন্না বরুয়া ! 

লোকালয়ে নাহি পারি দেখাইতে মুধ, 

ফাটে বুক ফেহ যর্দি আসে রে নিকটে, 

কি ঘেন সম্কট-দিন হয উপস্থিত ! 

মনে হয়, হও বনুম্ধরা দ্বধা-_- 
কিন্ব! এই আনন্দবরুয়া-গৃহ, | 

ছোক রে আলোকহীন তমোময় নিভৃত কন্দর, 
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কিন্বা এই বিরাট নগরী -- 

হয়ে যাক্-_মকুভূমি--জনশূন্য উদ।স শ্শান, 
থাকি ষেন তাহে আমি 

এই “কর্ণহীন” উন্মত্ত মানব একা । 
অহ্ো ! কি লজ্জা কি ঘ্বশা--বর্ণন! ন! হয়, 

আমি মন্ত্রী-_শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী অহমরাজোর, 

আমার সঙ্কেতক্রমে --নীচ হ'তে শ্রেষ্ট রাজাবাসী -_ 

উঠিত বসিত সবে--আজ আমি-- 

আবদ্ধ আবাসে মান-অভিমানপাশে ! 

(দন্ত নিম্পেশন পূর্বক উজ্জ্বল চক্ষু বক্র করিয়! ) 
বটে, বটে, নিদ্রিত ভুজঙ্গে__করি জাগরিত 
বড়ই কৌতুক পাইয়াছ রাণি! ক্ষুধিত পিংহেরে - 
খাদ্য দিয়ে মুখে--নিলে থাগ্ঠ কৌতুক করিয়া! ! 

ম্ত্রপৃত ছাগ নিজ ইচ্ছাক্রমে 
দেবে উপেক্ষিয়া প্রদ্দানিলে নাহি বলি! 

ভাল, ভাল, এট! কাহার মন্ত্রণা ? 

রাপী তোমার, না রাজ! চুলিকৃফ।-কৌখল ? 
ভাবিয়াছ মন্তকরী পতিত কর্দামে ? 

ভাবিয্াছ দীপ্ত অহম-ভাস্কর মেঘলুপ্ত হইন্বাছে এবে ? 

ভাবিরাছ প্রতাপবিলুপ্ত আজ অরণ্য শার্দ,ল ! 
(পরিভ্রমণ ) 

ভাব, যাহা ইচ্ছা ভাৰ_-কর্ণহীন স্থৃতি ম-_ 
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বলভিল জাগিয়া_-সময় স্বিধামাত্র করি অন্বেষণ ! 

রহিল ভীষণ বজ্ মেঘ-অন্তরালে ! 

প্রচ্ছন্ন রহিল বিষধুক্ত শর বীরের তুনীরে ! 

লোরারাজ, অতি ব্যঙ্গ করিয়াছ সেইদিন-_- 

মুখে হাসি ধরে না তোমার ক্ষুরধার ! 

ব্যাপার করিলে মন্দ নয়, | 

মনে হল-- ভুমি যেন এ রহস্ত নহ অবগত, 

রাণী এর একমাত্র দায়ী । 

এত মুর্খ আনন্দ বরুয়া__- 
ভাবিও না৷ লোরারাজ ! 

তুমি এর কন্তুর অস্তরবাহী শ্রোত! 

পাইয়াছ পক্ষে, মম দ্বেষী কয়জন মন্ত্রীরে বলিয়া. 

ভাবিও ন! যন্ত্রের পুতুল হবে এ বীর-কেশরী ! 

নহি শুধু মন্ত্রী আমি, মাত্র বুদ্ধি লয়ে আসি না সংসারে, 

পারি করে ধরিবারে শাণিত কৃপাণ, 

নিতে পারি গ্রাণ--রণমাঝে বীরেন্দ্র বীরের । 

(দস্তপেষিত ওষ্ে অন্ুলি দিয় ). 

দুই মন্ত্রী বিরুদ্ধে আমার, £ 

গোপনে গোপনে করে অনিষ্ট-বাসনা, 

তাহ কি জানি না আমি ? ভাবিয়াছু বড় ছাগে লয়ে 

করিয়াছি বড় মন্ত্রগুপ্তি আমি! ধিক রাজ! 

আননদবরুয়-চক্ষু বড়ই উজ্জল, 
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তাহার কর্তিত কর্ণ এখনও নহে শক্তিহীন 
দুর পতন-শবা এখনও কর্ণে তার বার্থ নাহি হয়। 

মন্ত্রিদ্বর ও কতিপধষ প্রজার প্রবেশ । 

১ম মন্ত্রী। সচিব প্রধান । 

আনন্দ বরুয়া। যত কর রাজ-ধূর্ভ গোপন মন্ত্রণা, 
রবে না গোপন তাহা আমার সমীপে ) 

একদিন_:একদিন পাবে প্রতিফল । 

১ম মন্ত্রী। সচিবপ্রধান । অহমের ক্রিষ্ট প্রজা সহ-- 

উপনীত হন্লেছি আমরা, আছে পদে বু নিবেদন। 

প্রজাগণ। মন্ত্রিমহাশয়, মন্ত্রিমহাশয়, আমাদিগে রক্ষা করন, 
আমরা বড়ই বিপন্ন! 

আনন্দ বরুয়। (করণে হস্তাচ্ছাঁদন পুর্ববক-) 

 স্বগতঠঃ ) অহে! বড় অপমান, লঙ্জান্ন বাচে না প্রাণ, 

বুঝি কর্ণগীন মোরে দেখিল ইহারা ! 

আসিয়াছে আমার বিরুদ্ধবাদী মন্ত্রী দুইজন, প্রজাগণ সহ | 

কুটিল উদ্দেশ্ট কোন রয়েছে নিশ্চয়। 

(প্রকান্ত্ে)কি সৌভাগ্য ! কি সৌভাগ্য ! 

বহু কাল পরে মাননীর রাজপ্রির মন্ত্রিম্হাশয়-- 

উপস্থিত আমার ছুয়ারে ! (ব্যঙ্গ হাপ্য) 

বুঝি এতদিন পরে হ'ল পৌভাগ্য-সঞ্চার ! 
কিবা হেতু--কি উদ্দেশ্যে শুভ আগমন £ 
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২য় মন্ত্রী। বুদ্ধি দোষে যুখত্রষ্ট মেষ সম ভ্রমিতেছি মোরা, 
্ষম দোধ মন্ত্িবর! লোরারাজ-অতাঢারে-- 

কুদ্ধ রাজ্যবাসী, কেদে যায় দিবানিশি, 

মান, লজ্জা রক্ষা দায় হয়েছে প্রজার, 

বথেচ্ছ রাজার করে মোবা মন্ত্রী অপমানগ্রস্ত প্রতি পদে! 

১ম প্রলা। কণ্ঠ।-পুত্র লয়ে হ'তেহি বিব্রত । 

রাজবংশ মনে কোনরূপ থাকে যদি সম্বন্ধ কাহার, 

রক্ষা নাই আর, বংশ তার দয় ছারখারে। 

কার' উপদেশ প্রভু, না করি গ্রহণ, 

ইচ্ছামত আচরণ করে মার তার সহ, 

হাহাকারে যায় ছেয়ে গগন প্রান্তর ! হায় মন্ত্রিবর, 

এ অহমরাজ্য আজ শিশু-রক্তে হতেছে রঞ্জিত! 

২য় প্রজা। হবেন! কি তার প্রতীকার? 

আনন্দ বরুয়া। (ম্বগত) 'প্রতীকার-_-হ'তে পারে প্রতীকার, 

কিন্তু এই ছুই শ্বা-প্রিয় 

মন্ত্রী সহ না হইবে কতু প্রতীকার ! 

গুপ্ত অরি এর মোর! মোর ষড়যন্ত্রে - 

শিবরাম সহ এই ছুই বিশ্বাসঘাতক দিল যোগ! 

তা না হ'লে--লোরাশরাজ 

পারিত কি এত করিতে কৌশল ! 
নিজে হয়ে পানাস্ত--পত্বীরে ক'রিল সর্ধ সার, 

রাজকীয় ঘটনার মাঝে বিগু না রহিল; 
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আহা কিবা অদ্ভুত কৌশল ! 

এ বূহস্ত ভেদিবারে কার আছে হেন বুদ্ধি-বল ? 

যে রহস্তে আনন্দ-বরুয় আজ কর্ণহীন ভবে! 
বাই হোক্--প্রাক্তননির্বন্ধ কাধ্য ঘটেছে আমার, 

কিন্তু পুনঃ প্রাস্তনের ফলে-- 

প্রতিহিংসা সাধনের এই মাহেন্ত্র-সংযোগ ! 

ছাড়িব না কতৃ,কোন্ জীব নিজ খাগ্ত করিয়াছে ত্যাগ ? 

১ম প্রজা । মন্ত্রিমহাঁশয় ! 

আনন্দ বরুয্া। চিস্তা--চিস্তা প্রয়োজন ! 

যাও বতসগণ সময় অন্তরে করিও সাক্ষাৎ 

আর একবার, অবশ্ঠই হবে প্রতীকার, 

রাত্রি অন্তে আদে দিবা । 

প্রজাগণ। আপনার জয় জয়কার হোক, আমরা আপনার 

শরণাগত হয়েছি, আমাদের রক্ষা কর্বেন। 
[ প্রস্থান । 

আনন্দ বরুয়া। (শ্বগত) রক্ষা! হ'ল, এইবার এই হুই ছুরাত্মার 

কৃত কার্যের গ্রার়শ্চিন্ত প্রনান ক'র্তে হবে। এরাই আমার 

উন্নতি সোপানের প্রধান অন্তরায়। এদেরই কৌশলে লোরারাজ 

চুলিকৃফ| চতুরুতা ক'রে নিজে একজন নির্বোধ নেশাখোর সেজে 

রাণী কপালিনীকে স্বর সর্ব! ক'রে হুকৌশলী বুদ্ধিমান আনন্দ 
বরুগ্ধার আজ এই দশ ক'রেছে। তাই বলি, ভগবান কি নেই ? 

( প্রকাস্্ে বন্ধভাবে) তাই বলি, ভগবান কি নেই? আছে 
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বৈকিতানা হলে বুকের মধ্যে এত পাপ-পুণ্যের তরঙ্গ আসৈ 

কোথা হ'তে? 

১ম মন্ত্রী। সচিবপ্রধান। এত আকুল হচ্টেন কেন? 

আনন্দ বরুয়ী | হী. ই, আকুল হি কেন 2 জে ঝল্বে 

আকুল হশচ্ি কেন ? হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ কণ্র্তে পার ? তখন 

বুঝ বে আনন্দ-বরুয়া আজ আকুল হ”চ্চে কেন? এখন চল দেখি, 

একবার কক্ষান্তরালে যাই 1 একে একে আস্বে, আজ আমি এক- 

বার হৃদয়ের জাল! দেখাব ? দেখবে না । দেখবে বৈকি, বহুদিনের 

পর আজ নির্জন নিভৃত স্কান পেয়েছি, তাঁর পর আবার তোমা- 

দ্বের পেয়েছি । এস,এস,তুমি--আপনি আগ্রে এস ! অতি গোপনীয় 
কথা, অতি গোপনীয় কাজ ! কেবল এক একজনে তোমাদের সঙ্গে 

জানাজানি হবে 1 ও, ও)তুমি--আপনি বোন । তুমি এস, সাবধানে 

থাক, আর যেন কেউ ন! আসে । আমলা এখনি আস্ছি। 

১মমন্ত্রী। (স্বগত ) তাই ত প্রধান মন্ত্রী আনন্দ-বরুয়ার 

কুটিল চক্ষু যেন আরও কুটিল হ'য়ে উঠেচে ! ভাব ত কিছু বুঝতে 

পার্ছি না। দেখাই যাক, মন্ত্রিমহাশয়ের গোপনীয় কথা কি। 

[উভয়ের প্রস্থান। 

২য় মন্ত্রী। (স্বগত) কক্ষাস্তরালে গোপনীয় কার্য, গোপনীয় 

কথা ! অথচ মন্ত্রীর চক্ষু বা মুখের ভাব দেখে যেন একটা আতঙ্ক 

এসে উপস্থিত হয় । র 

নেপথ্যে-আনন বরুম়া । দুরাচার! কে বলে ভগবান 

নাই--এই যে-ভগবান আছেন । এই যে তিনি পাপ-পুণ্যের বিচার 
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কঃর্ছেন। যাও আনন্দ বকুয়ার প্রতিদ্বন্বী, ভগবানের নিকট 

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করগে ফাও। 

নেপথ্যে--১ম মন্ত্রী। অহো গুপ্তহত্যা, বিশ্বাসধাতকতা ! 

যাই, কে কোথায় রক্ষা করু। | 

২য় মন্ত্রী। একি পর কক্ষে প্রথম মন্ত্রীর এত কাতর আর্তনাদ 

কেন? কুটিল বিশ্বাসঘাতক ছুরাচার আনন্দ বরুয। কি প্রথম মন্ত্রীর 

প্রতি কোন অত্যাচার কপ্রছে ? তাই ত, তাহ”লে আমি এখন 

কি করি! কিরূপে মন্ত্রিকক্ষ হতে পলায়ন করি! হায়! কেন 

আজ পণ্ডিতবর চাণক্যের নীতি লঙ্ঘন ক'রে একবার যার সঙ্গে 

শত্রুতা হ'য়েছে, আবার তারি সঙ্গে শিত্রতা ক'র্তে এসেছিলুম ! 

না, না আর কালক্ষেপ করা উচিত হুণচ্চে না, এখন পলায়ন 
করাই বুদ্ধিমানের কন্ম। ( পলায়নোগ্ভত ) 

বেগে ছুরিক। হস্তে রক্তীক্ত কলেবরে 

আনন্দ বরুয়ার প্রবেশ । 

আনন্দ বরুষ্না। পালাবি কোথায়? ব্যাপ্রের মুখ হ'তে কে 

কোথায় জীবন ভিক্ষা পেয়েছে? নরাধম, বিশ্বাসঘাতক ! আয় 

আজ অনেক দিনের মনের জ্বাল! মিটাই আয়। 

২য় মন্ত্রী। মন্ত্রিবর! আমি আপনার গুহে অতিথি । 

আনন্দ। তাই ত এই ছুরিকায় বিশ্বাসঘাতক অতিথির 

সকার করতে হবে। চগ্তাল, তোরাই ত লোরারাজকে নেশা- 

খোর নির্বোধ ক'রে আমার চক্ষে ধূলি দিয়েছিলি ) আনন্দ' 
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বরুয়াকে একদিনের জন্য তোদের মন্ত্রগুপ্তির বিষয় কিছুই বুঝ তে 

দিস না! আজ শরণাগত হ,য়েছিস? কাল দর্পকে পোষণ করে 

আজ তাহ'তে আহত হ'য়ে তার পর নয় আমার গুহে অতিথি 

ভ”য়েছিস্! একজনের অতিথি সৎকার ক'রে এসেছি, এখন 

ভগবান আছে দেখ, ভগবানের পাপ-পুণ্য আছে দেখ ! যাঁও 

বিশ্বাসঘাতক, যমের রাজো গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার মন্ত্রীত্ব কর্গে 

যাঁ। (বক্ষে ছুরিকাঘাত ) 

২য় মন্ত্রী। লম্পট, বিশ্বাসঘাতক! আজ তোরও জীবন 

আমার এই গুপ্ত বিষাক্ত ছুরিকায় যমদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হবে | 
আয় নরাধম, ভগবান আমাকেও হূর্বপ করে নিঃ ভগবান আছেন 

কিন! তুইও দেখ! 

[ উভয়ে উভয়কে হননোগ্ভত ভাবে বেগে প্রস্থান 

নন্দী, ভূঙ্গী ও ভূতগণের প্রবেশ । 

গীত পু 
মকলে। ওরে একটু সয়ে থাক। 

মিছে করিস, মনের গরম দু'দিন বাদে হবে ফাক॥ 

হানাহানি কাটাকাটি কার তরে রে ভাই, ্ 

একি মায়ের স্তগ্য পান ক'রেছি সবাই? 

একি ভূতের গড়া দেহ এক মাটাতে হবে ছাই, 

খে ভার মিছে কেন ৮1ক, তবে তার খিছকেন-জ1ক ॥ 

[ সকলের প্রন্থান । 



দ্বিতীয় গর্ভান্ক | 

রাজসভা। 

কপালিনী, চুলিকৃফা! ও জয়কেতুর প্রবেশ। 

জয়কেতু । জয় শ্রীমাধব! যে ক'রে মা জয়মতীকে ধাঝে 

এনেছি, তা আমার মদনমোহন, আমি আর সেই যে কতকগু:ণা 

হতচ্ছাড়া সৈগ্মামন্ত আমার সঙ্গে গেছ ল, তারাই জানে । ধাক্- 

গনাপাণির অগ্পন্ধান ক'র্তে হ'লে জ্গম তাঁকে পীড়ন না ক'র্পে__ 

কিছুতেই মে কথা আর বের হবে না। এখন মা, যা বোঝেন, 

তাহ করুন। হরি ছে, তোমার অপার মহিমা | কেউ কোথায় 
নাহ ত? 

কপাঁলনী। তা বাছা, তোমাকে আমি €পটের ছেলে বলেই 

জানি, তোমার কাছে আমাদের ত আর কিছু গোপন নেই! 

আমি আর চগ্ডালিনী-সাজে থাকৃতে পারি না। মঞ্ত্িদিগের 

পরামর্শে এবং তোমারও যুক্তিমতে আমি স্ত্ালোক হ'য়ে কিন! 

ক/র্ছি বল দেখি? রাণী হ'বার পুর্বের কথ! তুম জান্তে না, 

তখন হ'তে ,যে ভাবে জীবনরাম ও লোরা-মন্ত্রীরা আমার 

চালিয়েছে, সেই ভাবে আমাকে চ*ল্তে হয়েছে। তারপর 

তার চরম সীমার দীড়িয়েছি ; কিন্তু এখন নঠীর পাতি [নয়ে কথা । 

আন নারীর প্রতি পীড়ন করার আজ্ঞ।--নারী ছয়ে ঝল্তে 

পার্ব না। 
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জয়ফেতু। তা বৈকি মা, আপনি যে সতী-কন্তা, তা আপনি 

তীর প্রতি পীড়ন ক'র্বার.কথ| বল্তে পারবেন কেন? এ 

সকল কাজ রাজা বাবার! কঠোরতা না ধার্ূলে কোন কাঙ্গই 

হয় না। 

কপালিনী। তাই আমি রাজাবাহাদুরকে কদিন হ'তে 

বোঝাচ্চি, আর তাঁর ছত্মবেশে থাকায় প্রয়োজন কি? চির 

দিনই কি রাণীর উপর ভার চাপিয়ে রাখ! ভাল? এখন ত মন্ত্রীরা 

নরমে পড়েছে, বিশেষতঃ যে আনন্দ বকয়াকে রাজ্যবাশী ভন 

রু”র্ত, বাঁজারাও থর থর ক”রে কাপতো। এখন সেত একেবারে 

পায়ে ধরা হ'য়ে দাড়িয়েছে । তখন তিনি রাজ-নিংহাসনে আরোহণ 

ক'রে ভরশৃগ্রহ্ৃদয়ে রাজা শানন করুন না, আনি আর কোন 

বিষয়ে থাকৃতে চাই ন1। শ্বামীর জন্য বা ক'র্বার তা ক'রেছি। 

চুলিকৃফা। হ। রাণি! তাই, আর আমি তোমাকে কষ্ট দিতে 

চাই না । এখন চুলিক্ফীর কৌশল সার্থক হয়েছে । আমি যে 
অহমরাজ্যের রাজ! তা আজ সাধারণকে বুঝিয়ে দোব। অহমবাসী, 

দেখুক, চুলিকৃফা! নির্বোধ বা নেশাখোর নয়, কেবল চুলিকৃফা 

স্বকার্ধ্য সাধনের নিমিত্ত এতদিন ছগ্নাবস্থায় এক্স হানভাবে 

কালাতিপাত ক'র্ছিল। এখন সময় এসেছে, সময়ে পে নিঞ্জ বীর- 

মূর্তি দেখাতে কেনরূপে ত্রটী বা ওদালীন্ত প্রকাশ ক+র্বে না। 
জয়কেতু । (ন্বগত) ও বাব!, এদের ভিতরে.এত কার- 

মাঁজি ছি, ত| কে জান্ত বাবা! আমি মনে ক'র্তাম, আমিই 

বড় বৃদ্ধিন। ও বাবা, একি রে! এমন ফিকিরে, এ বে বাৰ 
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বুদ্ধিতে যোগায় না! না হ'ল না, সর্তে হবে! হবেকি, আজই 

অর্বার ফিকির বার করা যাক । (প্রকাহশ্রে ) হরি হে, পার কর 

দীনবন্ধু! ূ 

চুলিকৃফা। এ কি জয়কেতু, গৰাপাণিকে ধর্তে গিয়ে খুব 

যে ভগবংপ্রেম লাভ ক'রে এসেহ! কথায় কথায় সে প্রেম যে 

উথ.লে পড়ছে। 

জযকেহ। আজ্জে, এটা কি জান্লেন, “বিপবে পড়িয়ে সাধু 

খান কলাচেোপা”। বড় একটা আতঙ্ক দাডয়েছে, তাই-_-তাই, 

শুনেছি, বিপদভঞ্জন নামে মহাবিপদ যায়, তাই, তাই! হরি হে 

কপাসিন্ধু! 

চুলিক-্কা। বিপর্দ'বা আতঙ্কট! কি জয়কেতু ! 

জয়কেতু। আজ্ঞে--একটা ক্ষিপ্ত বন্ত কুকুর আমাকে খাই 
করেছে, শুনেছি সে কুক্কুর-দংশনে মানুষের জীবনের আশ খুব 

কম থাকে। 

চুলিকফা! বন কি জয়কেতু ! 

 জয়কেতু। আজ্দে-সেই গন হ'তে আমার খুব একট! ভয় 

এসেছে ! আর গাটা সব্বর্ধাই ঝম্বিম্ ঝিম্ ক+র্ছে। আর সময়ে 

মাথাঞ্সও ঠিক থাকে না! এমন ব'লে তঞ্জান্তাম লা! 

চালকফ।। কেন চিকিৎপাঁদ করালে না? 

জরকেতু। তাই কি না ক'র্ছি, চিকিৎসক বলেন, খুব 
সাধধানে থাক্বে, বেশী কিছু কাজ কর না, সর্বদাই নির্জনে 
থাকৃবে। 
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চুলিকফা। তাই দিনকতক থাক না কেন জয়কেতু ! 
জয়কেতু। আজ্ঞে, তাই থাকৃতে হয়েছে । তাতে কি 

জানলেন, মহারাজের যে কাজ, এটা আমারই কাজ ব'লে আমার 

ধাসণা | তাই ত মধুদন কি করলে ? 

চুলিকফাঁ। মধুহদন তোমায় রঙ্ষা করুন। এখন জয়মতীর 
নিকট হ'তে যাতে ছুরাআ গদাপাণির সংবাদ বের কগ্রতে পারা 

যায়, তারই কৌশগ করা আবশ্যাক। 

জয়কেতু। তা আর বল্তে ?£ জয়মতীকে রাঁজসভায় আন্তে 

প্রহরীদের বলে এসেছি! এখন ত আমাদের সেই প্রধান কার্ষের 

মধ্যে গণা হয়েছে । তবে হ?, একটা কথা মহারাজকে ব'লে রাখা 

ভাল, আমাকে এ বন্যকুন্ুর দংশন করায় চিকিৎসক বলেছিলেন, 

মহাশয়, সাবধানে থাক্বেন, কেননা--কুকর-দংশনে মানুষ 

পাগল ভ”য়ে যায়, সেই সময় সে কুকুরের ন্যায় প্ররুতি প্রাপ্ত ইঠকে 

সম্মুখস্থ জীব-জন্তকে আক্রমণ করে এবং সেযাকে দংশন করে, 

ভারও সেই দশা ঘটে থাকে । তাই ঝল্ছি, আমারও ত সেই দশ! 

ঘটতে পারে, তখন আপনারাও একটু সাবধানে থাকৃবেন্। 

কপালিনী। তাহ'লে জয়কেতু, তোমার নির্জন স্থানে থাকাই 
বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়েছে । ৬. 

চুলিকফা। হা জয়কেতু, রাণী যা ঝল্ছেন, আমিও তাই 

বলি। | . 

জয়কেতু। তা! ঝল্বেন বৈকি, আপনারা আমার. সেইরূপ 
শুভানুধ্যারীই বটেন, তবে কি জান্লেন, যদিও আমার কুকুরে 



রাণী জয়মতী ১৭৭ 
২১5 খছিস পিই কস লিড ০ইস কর ১৮5৩2৮৯৬৩১৮ ৩০৩-১৯৩০- ৭৩০৭ ৩০ জজ» ৮০৮৮১০৭০৩৩১ ০2৮৪৯৩৮৯১৩৮ 12022 তঠঠ220000007 

দংশন ক+রেছে বটে, তবু বেশ বুঝতে পাঁর্ছি, আমায় এখনও ত 

সে দশায় পহুছিতে হয়নি 7 শুনেছি,যথন কুকুর-দংশনে নাগুষের দেই 
শেষ দশা উপস্থিত হয়, তখন সে কুকুরের স্তাঁয় শব্খ করতে থাকে ; 
এই একট। প্রধান সঙ্কেত । 

চুলিক্ফ1। বটে, বটে, ভাল, একটা সঙ্কেত শুনে রাখা গেল, 

জয়কেতু। আজ্ঞে হা, আমি যা শুনেছি, তাই হুজুরকে 

গুনিয়ে রাখ-লুম, কি জানি কথন কি হ'তে কি হয়? 

গুণগুচরের বেগে প্রবেশ । 

গুগুচর। খুন, খুন, অদ্ভুত খুন হয়েছে! 

টুলিক্ফা। খুন? 
কপালিনী। খুন? কে কাকে খুন ক'র্লে 2 

গুপ্তচর । মহারাণি। বড় মন্ত্রী ছোট মন্ত্রী 

ছুইজনে আহ্বানিয়া আগন ভবনে 

করেছেন গুপ্ত হতা।--নিজে উন্মাদের প্রার়-_ 

ল'য়ে সৈন্য কতিপন্ব-_- 

গোপনে গোপনে নাকি করিছেন গ্রজ! উত্তেজিত ! 

ছন্মচর ভ্রমিতেছে রাজার বিনাশ হেতু। 
আরও শুনিয়াছি-. 

আজি বাবে অন্বেষিতে গদাপাণি রাজার নন্দনে। 

চুলিকফা । শুনিতেছ রাণি !. 

| ৯২ 
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জানি আমি ক্রুর সর্প সে ছুষ্ট মন্ত্রীরে, 
প/য়ে তারে ক্রীড়া কভু ন! হয সঙ্গত, 

কি কারবে কর, 

এখন উপায় জার কর নিপ্ধারণ। 

কপালিনী। তুমিও হে রাজা-- 

না মিশেতে গদাপাণি সন মন্ত্রিবর, 

কৰি তার সন্ধান সত্বর-- 

নাশ প্রাণ, কিন্বা গুপগুচর প্রেরি নাশ মন্্রিবরে, 

যা হুয় তা হবে পরে। 

রাজ-কাধ্য তব রাজ। আজ হ'তে করহ পালন। 

[ প্রস্থান 

চুলিকৃফা । কে কোথায়, যাও অচিরায়, 

আহ্বানিয়া আন মন্ত্রিগণে- 

হন রাজশুভাকাজ্কী যারা 
আর বল' প্রহরীরে, গিয়ে কারাগারে) 

আন্ুক্ সে নাবী জয়মতী । 

দেঁথি সতী বলেকি না তার খ্বামীর সন্ধান ? 

বল জয়কেতু ! রাণী কেন রাজ-কার্ধ্য করিবে সর্বদা, 
আমি কি অযোগ্য. এত? তাই বুঝাইব অহনবাসীরে 
রাজা! »ছে কাষের পুতুল। 

তুল, ভূল--হুয় আজি যাবে রাজ্য রসাতিলে, 
নয় পুনঃ সমাজ হ'তে রাজশক্তি উঠিবে জাগি । 
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গুন গুপ্তচর! (কর্ণে কথন) 

বুঝিয়াছ ? শত স্বণমুদ্রা তার পুরস্কার । 

চাই, আজি চাই--আর শির। 

গুপ্ুচর। রাজ-আজ্ঞ।--বেদের ধিক হ'তে মানি । 

সাধি আজ্ঞা ভেটিবে চরণে দাস। 
( প্রস্থান । 

জয়কেতু। (স্বগত) আর কেন মন, চল বৃন্দাবন! গ্রম 

আগুন জম্কে উঠছে ! জয়কেতো]! চিন্তা কর্, এখন জয় কার? 

কোন পক্ষে যাবি? মন যেন সেই দিকেই টান্ছে। এত ষড়যন্ত্র, 

ভিতরে ভিতরে এত চাল। ধর্ম ভাপা এ সব বড় একটা দেখতে 

পারেন না, কাজেই এখান থেকে সরে পড়াই উচিত । 

চুলিকৃফা। কি ভাবছ জয়কেতু ! 

জয়কেতু । আঙ্ছে-আন্তে-_-মআমার শরীরটা যেন কুকুরের 

মতই কামড়াতে আচ ডাতে চাচ্চে। কি হ'ল বলুন দেখি ? ভেউ ! 

(কুষ্ধুরের স্ায় শব্দ করণ ) 

চুলিকৃফা | (ম্বগত) শরতান জয়কেতু ! আনি কি তোর শয়তানি 

বুঝতে পার্ছি না। আমায় কি তোরা এত নির্ষোধ বলে স্থির করে 

রেখেছিলি ? হাঃ হাঃ, এ ত আমারই অহস্কার। আমারই গৌরব! 

কেননা আমার কুহছক,আমার ছল!,আমার চতুরতা এ পর্যান্ত কেউ 

তোরা বুঝতে পারিস্নি? আমি যদিও এতদিন প্রকৃত প্রস্তাবে 

অহমরাজ্যের রাজা হইনি, তাহ'লেও আমি যে তাদের বুদ্ধি'রাজোর 

রাজা হ'য়ে তাদের শাসন কার্ধ্যে ব্রতী ছিলাম,এ নিশ্চয়, নত্য এবং 
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ধুব। জয়কেতু, যদিও তুই আমার অনেক কার্ধের সহায় 

হ'য়েছিলি, তাহলেও তুই একটা যে বিশ্বাসঘাতক, তা আমি বেশ 

বুঝেছি। তুই একবার মন্ত্রিপক্ষের আর একবার রাজ-পক্ষের 

অন্তভূক্তি হয়ে উভয় পক্ষকেই নির্বোধ মূর্খ ব'লে ধারণা ক'রে 

রেখেছিস্! আমি তোর সে ভ্রান্ত ধারণার মুলচ্ছেদ ক*র্ব। 

( ঞ্কাহ্ে ) জয়কেতু ! 

জয়কেতু। ভেউ! 

চুলিকৃফাঁ। সাধধান জয়কেতু ! 

জয়কেতু। আজ্ঞে তা বৈকি, ভেউ ! 

চুলিকৃফা। চিত্ত সংযম কর্, জানস্ মামি চুলিকৃফা ! 

জয়কেতু। (ন্বগত) এ বেটা কি আমাকে জন্নকেতু ধ'লে 
ঠাওরেছে নাকি ? ভেউ--ভেউ। 

মন্ত্রিগণের প্রবেশ । 

মন্ত্রিগণ। মহারাজের জয় ঘোষণা করি। 

চুলিকৃফা । এসেছ, এসেছ, ঘটন! শুনেছ? ছুরাত্মা আনন্দ 

বরুয়া আমার স্বপন্মীয় তোমাদের প্রক্কত প্রস্তাবে ধারা বন্ধু হতেন, 

তাদের আজ হত্যা করেছে । 2 

ওয় মন্ত্রী। মহারাজ, সকলি বিডি । এখন নিন দণ্ডপতি, 

বিচার করুন । 

চুলিকৃফ! 1 লে ব্যবস্থা করেছি বৈকি! চুলিকৃফাকে তোমরা! 

কিজান না? 
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৪র্থমন্ত্রী। যথেষ্ট জানি মহারাজ! তাই আমরা প্রথম হ'তেই 
আপনার শ্রীচরণাশ্রিত হ'য়ে আছি। এক্ষণে কিজন্ত আমাদের 

আহ্বান ক'র্লেন, শুন্তে কি পারি মহারাজ । 

চুলিকৃফাঁ। শুনবে বৈকি.  শ্রনাবার জন্যই ত আহ্বান 

কপ্র্লাম | চুলিকৃফ বালক,চুপিকৃফ! পানাসক্ত,চুলিকৃফ। নির্বোধ, 

চুলিকৃফা "স্তন, কেমন এই সকল কথ| সতা কিনা ? 

ওয় মন্ত্রী। যারা না জানে, তারা বলে বৈকি মহারাজ । 

চুলিক্ফা। অবশ্য একথা তোমর! ভাব না, তা আমি জানি, 

কেননা! আমার গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয় তোমাদের অজ্ঞাত ছিল ন|। 

কিন্তু যারা তা নাজান্ত্ এবং যারা তাই জেনে আমার বিরুদ্ধে 
চ'ল্তে একবারও ভীত হয়নি, তাদের আমি যথারিহিত শাসন 

কঃর্তে চাই । সাধারণ শাসন নয়, তাদের গৃহে অগ্নি জালিয়ে 

অবরুদ্ধাবস্থায় জ্যান্ত জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারতে চাই। আচ্ছা, 

সে বিষয়েও আমি কারো মন্ত্রণা গ্রহণ ক*রতে চাই না । তারপর 

রাজপুত্র গদাপাণির সম্বন্ধে তোমরা! কিছু জান কি? তার স্ত্রী 
জয়মতীকে হরণ ক'রে এনেছি; সে বিষয়ে সংবাদ রাখ কি? 

ওয় মন্ত্রী। এ সকল সংবাদ শুনেছি মহারাজ! 

চুলিকফা'। সে ছুশ্চারিণী কিছুতেই তার স্বামীর সন্ধান 

বল্তে প্রস্তত নয়) এখন তার কিঃ বিশেষতঃ গদাপাণিকে হত্যা 

ক'র্তে না পার্লে আমার রাজ্য কিছুতেই নিষ্ষণ্টক হ'তে পারে 

না, তা চিন্তা ক'রে কেউ দেখেছ কি! আরে পাপিনী জয়মৃত! 

চুলিকৃফার নিকট চহ্রত| চ'ল্বে না! বিষম প্রহারণ্বন্ত্রণায় তোকে 
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সকল কথাই প্রকাশ ক'র্তে হবে! এত বিলম্ব হ'চ্ে কেন? 

পাপীয়সীকে এখনও রাজসভান্ন নিয়ে আদছে না কেন? 

৪র্থ মন্ত্রী। মহারাজ! স্ত্রীলোকের প্রতি উৎপীড়ন রাজনীতির 

অন্তভূক্তি নয়। 

চুলিকৃফ1। কে তুমি তে, রাজনীতি চাও ? ছুরাচার ৷ তোরাই 

নয় একদিন মহমরাজবংশের ছয় ছয় রাজাকে গুপ্ত হতা। ক'রে, 

ছিলি! সেকথাকি ম্মরণ নাই? তখন তোরা কোন নীতি মব- 

লগ্বন ক'রে এই ঘ্বণিত--কলঙ্কিত কার্যে বাপৃত হ'য়েছিলি ? তখন 

নীতি-্জান তোদের কোথায় ছিল ? সব জাঁনি, সব জানি, স্বার্থপর 

মান্ুষ--নরকের কীট মানুষ । তোদের আমি সর জানি! এখনও যে 

দুশ্চারিণীকে কেউ আন্লে ন। ? তারা বুবি চুলিকৃফাকে চিনে না? 

জয়কেতু ( (স্বগত ) ও বাবা, এ যে হীপিয়ে উঠছি, এখন 

যে সরবারও কোন যোগাড় পাচ্চি না বাবা, আমার ভেউ ভেউনি 

সব ফেউ ক'রে দেয়বে! কিন্তু তাবঝ'ল্লেও ত এখন হবেনা ' 

ধুয়ে! ধরে রাখতেই হবে। (প্রকাশ্যে) ভেউ- 

( জয়কেতুর প্রতি সকলের দৃষ্টি ) 

চুলিকৃফা। পাপিষ্ঠ, সাবধান ! রর 
জয়কেতু | (স্বগত ) এই রে, বেটা বুঝি ধ'রেছে ! এখন কি 

কবি! তবু ত ধুয়ো ছাড়তে পারিনি । .ব্যায়রাম চাগাড় দিয়ে 

তুল্তে হবে। না হলে রেটা ত সন্দেহ ৰরেইছে, এখন আর 

উপায় কি, বদি এই ক'রে নৌ? ক্লুলে ভিড়ে। (প্রকাশ্যে) 
তভেউ--- 
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টুলিকফা । কে আছিদ্, ছুরাত্মা জয়কেতুকে সাবধানে রাখ । 

যেন ঢরাজ্বা ল1 পালায় । 

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ । 

জয়কেতে। (স্বগত )ও বেটা ভগবান, কর্লিকি? ও 

জন্তই ত বাবা, আমি নাস্তিকের দলে গিয়ে মিশি। (প্রকাশো ) 
ভেউ -(মুত্তিক অপাচড়ান ) 

টুলিকৃফা। ছ্রাত্বাকে কুদ্ধুরে দংশন ক'রেছে ! বন্ধন ক'রে রাখ! 

(প্রহরী বন্ধনোগ্াত ) 

জয়কেতু। (স্বগত) তাই ত বড় বেগতিক করে তুললে! 

( প্রকাশ ) ভেউ, ভেউ, ভেউ। 

(প্রহরী কর্তৃক বন্ধন) 

নেপথো উতৈরবীগণ । ওরে মায়ের মেয়ের দশা দেখ. রে, 

মায়ের মেয়ের, দশ! দেখ! হায় হায়, দোনার লতার কি দশা 

হ'য়েছে দেখ! 

চুলিকৃফা । কারা চীৎকার করে? 

সকলে। আহা হা, এই কি মা জয়মতী ! 

প্রহরী কর্তৃক ধৃত জয়মতী ও অদুরে 
ভৈরবীগণের প্রবেশ । 

গীত। 
ভৈরবীথণ। কে কোথায় আছিশ্ তোরা, আর রে ত্বরা-- 

গেসে যার সোনার লতা! লঙরে। 



১৮৪ রাণী জয়মতী । 

আয়রে ছুটে মায়ের ছেলে, মা মা সা ফালে-__ 

পারিস যদি রাখ রে ধয়ে।। 

নয়নজল মুছিয়ে দে না, হাতের বাধন খুলে নে না, 

মিষ্টি কথায় দেরে ছু'টো সান্তুনা। 

ওরে দেখতে কি পাস্ না তোর, বনের কুহুম ধনে বরে ।] 

ককিন কেশ এলায়ে গেছে, মলিন বাস ছিড়ে দেছে, 

চোখের কোণে কাপর রেখ। পড়েছে -- 

যেন মাঝের তপন মুদে নয়ন, মিশেছে কানন? পরে ॥ 

| প্রস্থান। 
জয়মতী। আহ! বাছারা আমার-_ 

এতক্ষণ করিতেছে কিবা ? 

মা মা বলে নাহি পেয়ে আমার উত্তর, 

কত মরি করিতেছে আকুলি বিকুলি ! 

কে দিতেছে হায় তাদের সান্তনা ! 

চন্দ্রনাথ অতি শিশু ঘুমায়ে স্বপন দেখে মোরে ; 

স্তন ধরে এখন' সেস্তস্ত করে পান ! 

রজার নন্দিনী আমি রাজকুলবধূ- 

রাজ-কর্মচারী তোর।-_ 

সূর্য্য স্পর্শ করেনি যাহায়, 

আজ তারে হায় লয়ে রাজপথে-- 

করিস্ না রে হেন অপমান । 

প্রহরী । কি কা'র্ব মা, মহারাদদের আদেশ ! 
চুলিক্ফা। শোন ভ্বরমতি! 



রাণী জয়মতী । ১৮৫ 

শুনি অতি বুদ্ধিমতী তুমি। 
ভাবিছ না, কেন তোম৷ প্রতি হেন আচরণ ? 

কহ সত্য বিবরণ তব স্বামী গদাপাণি কোথ! ৪ 

কহিলে সে বাণী, অচিরে হইবে মুক্ত তুমি, 
কোন 'অপমান আর ন! হবে সহিতে | 

য়মতী। লোরারাজ! সুধাতে কি পারি 

হেন আজ্ঞা! কেন রমণীর প্রতি ? 

চুলিকৃক্ষা । রাজন্াধ্যে তোমার স্বামীরে 

আছে কোন প্রয়োজন। 

জয়মভী। যদি স্থামীরে আমার প্রয়োজন, 

তবে পত্বীরে ত্বাহার হরণ করিলে কেন রাজা, 

কোন অপরাধে সেত কভু নয় অপরাধী! 

চুলিকৃফা। শোন জয়মতি, 

ও রোদনে পাধাণের না হবে করুণা ; 

শোন কি কারণে হৃতা তুমি-- 

স্বামীর সংবাদ তব করেছ গোপন বলি। 

জয়মতী। মহারাজ! 

গোপন করেছি অগ্রে যাহা, 

পশ্চাতে কেমনে তাহ! পুনঃ করিব প্রকাশ! 

হায়, এত কি র্ধলচিত্ব নারী, 
আহা মরি--তুচ্ছ যন্ত্রণার ভয়ে 

করিবে সে স্বামী-অকল্যাণথ তার। 
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কর আমন্ত্রণ, না জানিস্ রাক্তার নিয়ম, 

যেই জন বাজ আজ্ঞা করিবে লঙ্ঘন. 

বেতাথাতে স্ঞার যাইবে জীরন । 

যাও রে প্রহবি। নিয়োগ? ঘাতকে গিয়া 

ল”য়ে যাক পাঁপিনীবে দক্ষিণ অশানে, 

বেত্রাঘাতে প্রাণদণ্ড বিধি এর 

ভয়মতী | সুখ থাক বাজা - কিবা আর করিব আশীষ, 

লও 'প্রাণ--কর অপমান, 

কিন্তু প্রাণদান দি'ও স্বামীরে আমার । 
মম প্রাণ সনে কর” প্রত-পাণ বিনিময় ) 

এ মিনতি তোমার শ্রীপদে ! 

চুলিকৃফা। যাও, লয় যাও, 

পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত দ।ও, 

বন্ধণার চীৎকারে কাপুক মেন্দনী, 

দেখি রে রমণি -দেখি কত মনে বল ৃ 

দেখি মশানে যাইতে কিনা-_ 

হুর! তোর করে গুর গুর! 

জয় মতী। শ্বচ্ছন্দে যাইব রাজা--আহলাদে পরাণ বিপরিব 

তবু দেখে যাব-_ স্বামী মোর আছেন কুলে ! 
ঞ্ছু মাত্র তাহে মনে ভন্ম নাহি পাই, 

জগৎ-গোসাই স্বামী মোর, 



রাঁণী জযমতী। ৮৮৭ 

তিনি মোর আরাধ্য দেবত।, 

স্খপঃখদাতা _- ভবার্ণব তরিবার ভেল! ' 

খেলার সামগ্রী নহে স্বামী রমণীর, 

স্ব তুষ্টে দেবী ভগবতী প্রসন্ন বালায় ! 

নারী র ত প্রাণ মাত্র স্বার্মীসেবা ! 

চল্ রে প্রহরি! 

চল্ চল্্--ল+য়ে চল্ দক্ষিণ মশানে ! 

স্বৃতিযোগে বক্ষে স্বামী-পদ্দ লব 

পৃষ্ঠ পাতি দিব - চল্ চল্ যত ইচ্ছা __ 

করিবি বে বেত্রের আঘাত 

প্রহরী । (স্বগত) ধণ্ত মা তুই, তোকে স্পর্শ ক'রেও আজ 

াপনাকে আপনি ধন্ত হয়ে যাঁচ্চি! হায়--এমন রাজারও 'অন্ন- 

খেতে হয়! 
[ জয়মতীকে লইয়া প্রস্থান । 

 চুলিকৃফা । দেখ” মন্ত্রি! থেক” সাবধানে, 

বুঝাইয়া দিও প্রতি রাজড্রোহী জনে, 

পরিণাম-_-পরিণাম তাহাদের দক্ষিণ মশান !. 

জয়কেতু। ভেউ! 

চুলিকৃফা'। আরে রে অধম অকৃতজ্ঞ পণ্ত-_ 
ভানি আমি সবি তোর প্রকৃতি আচার, 

তোর সম নিকৃষ্ট ভীবের শিক্ষা প্রয়োজন, 

থাক্ গিয়! কারাগারে, 
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যাও মন্ত্রিগণ। সতর্ক হইও ইথে। 
[ প্রস্থান । 

জয়কেত। ও বাবা,একি হ'ল । ও বাঁজাবাবা-_-ও রাজাঁবালা! 

আঁর ভেউ কমব্ব না রে বাবা। আমায় ছেড়ে দে! 

প্রচরী। আর কেন ঠাকুর! এখন চল. তুমি অনেককেই 

জালিয়েছ, একটু জাল! ভোগ ক'র্বেনা? এখনও যেরাতদদিন 

হচ্চে 

জয়কেতৃ। ও বাবা, বলেকি রে? কয়েদে। 

[ গ্রহরী সহ প্রস্থান! 

ওয় মন্ত্রী। কেমন হ'ল ত! 

৪র্থ মন্ত্রী। পরিণাম ত বুঝলেন ? 

৫ম মন্্রী। ইচ্ছা! হয়--এখনি প্রাণ পরিতাঁগ করি। 

৬্ঠ মন্ত্রী। চলুন,মমাজই রাজ্য হ'তে পলায়ন করি। যে রাজার 

জন্য এত ষড়যন্ত্র করলাম তার এই কাজ! 

ওয় মন্ত্রী। কিন্তু-_এ অপমানের প্রতিশোধ চাই । নতুবা 

উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিতাগ করিগে চলুন । .. - 

রঙ 

[ সকলের প্রস্থান । 



ভৃতীয় গর্ভান্ক । 

নাগাপব্বত | 

শিবরামের প্রবেশ। 
, শিবরাম। (ম্বগত ) আজ ব্যাপ্রের লোল কবল আর দংশনে!” 

স্বত কালনাগিনীর ভীষণ ফণ! হ'তে যেরূপে রাজকুমার গদ[পাণিকে 

রক্ষা ক'রে এই নাগাপর্ধতে আনয়ন করেছি, তা আমি আর 

অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। কিন্তু কৈ নরাধমের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল 

কৈ? ভেবেছিলাম-ক্ষুধিত ব্যান ঝ। দংশনোগ্ভত ভূজঙ্গিনী, এই 

দুপ্টারমধ্যে নিশ্টয়ই কোন না কোন একটী আমাকে সংহাঁর ক'র্বে 1 

কিন্তু কৈ, কেউ ত আমার কোন ভাবে কিছু ক*র্লে না ? নরা- 

ধের পাপের নিদারুণ উঞ্গুনশ্বাসে সকলেই ভয়ে পলায়ন ক*রূলে ? 

হ1 দয়াময় | ক'র্ণে কি? নরঘাতক দন্যুর কি মৃত্যু লিখ নাই! 

এইবনপ ভাবেই কি তাকে জল্তে পুড়তে হবে! আমাকে দেখলে 

লকলেই তয় পায়! রাজ্গণকে স্বহস্তে হত্যা করে ষে 

মহাপাতক সঞ্চয় করেছি, সেই রাজবংশধরের জীবন রক্ষার জন্য 

নিজ জীবন বিসর্জন দিয়ে দেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এত চেষ্টা 

ক'র্ছি, কিছুতেই কিছু হচ্চে না। যে কাধ্্যে জীবনের পতন 

লিশ্চর, সেই গমুর্দায় কার্য যেন অবহেলে অনায়াসে সম্পন্ন 

হ'য়ে যাচ্চে! একি দয়াময়! একি তোমার দণ্ড! হে পাপপুশণ্যের 

দওদাতা! আর কতদিন একব্প দণ্ড ভোগ ক'রূতে হবে? কতদিনের 



১৯০ ব্লাণী জয়মতী । 

পর আবার নূতন কলেরব ধারণ ক'রে নূতন জীবন নিয়ে নূতন 
কার্যে ব্রতী হ'তে পার্ব দয়াময়! তিলার্ধ যে আর প্রাণ ধারণ 

ক'র্তে ইচ্ছা হয় ন! প্রভু ! একি রাজকুমার গদাপানি আস্ছেন যে! 

ছদ্ুবেশে গদাপাণির প্রবেশ । 

গদাপাণি। সতা ব্বে শিবরাম, নিতান্ত হীন কাপুরুষের 

স্তায় পড়ী-পুত্র পরিত্যাগ ক'রে পালিয়ে আসা কি আমার সঙ্গত 

হয়েছে? আহ! এতক্ষণ তারা আমর কি করছ! যখন ছররাম্মা 

চুলিকৃফ্কার অনুচরগণ সন্ধান করে আমার কুটিবরে এসে উপস্তিত 

হবে, আর যখন তারা আনায় দেখতে পাবে না, তখন কি 

মনে কর, তারা আমার পত্রী-পুত্রের প্রতি কোন অত্যাচার ক'র্বে 

না? উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হ'ল্ না ঝলে নীরবে তারা প্রস্থান কণ্র্বে? 

শিবরাম। কুমার, ভাবছেন কেন? দয়াবান কুকিরাজ 

কখন নিশ্চিন্ত থাকবেন না। তার স্টায় পরপোকারী সদাশয় অতি 

বিরল। 

গগাপাণি। আবার এও জেন শিবরাম,মামার ন্যার হতভাগ্যও 

অতিবিরল। এখন তারও দয়া হয় ত আমার ভাগ্যে নির্দমতা 

ধারণ ক'র্বে। $নদনও বিষস্বরূপ কার্ধ্য ক'রবে। বিশেষতঃ তার! 

যথন নিজ পিতা বা স্বামী দ্বারা ছুঃস্থাবস্থার উপকৃত হ'ল না, তথন 

ভার! ষে পরের দ্বার1 সাহায্য প্রাপ্ত হ'য়ে,এ (বিপদে রক্ষিত হ'রে.সে 

বিষয়ের নিশ্চফ্তা কি আছে শিবরাম। সকলি ত শহ্য কল্পনা । 

আশা মরীচিকা! কিছুতেই ত মন ধৈর্য মানছে না! উঃ, ধিক 
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রঃ 

আমায়! আজ নিজের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ব পতী- -পুক্রের মুখের 

পানে একবারও চাইলুম না! 

শিবরাম। কুমার! স্থির হোন, সে সংবাদও শীঘ্রই পাওয়া 

যাবে। 

গপাপাণি। কোন্ সংবাদ? সেই ছুঃসংবাদ? হী, স্টা, শুন! 

ঘাবে বৈকি, আমাকে যে অনেক সংবাদ শুন্তে হবে। তারই 

ত প্রতীক্ষা ক'রে আছি শিররাম! তুমি কি মনে কঃর্ছ, তারা 
আমার নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে? এতক্ষণ চুলিকৃফার অন্ুচরগণের 
পদ-পীড়নে আমার পার্বত্যকুটির ধূলিসাৎ হ'য়ে গিয়েছে! এতক্ষণ 
হয় ত রা শিরীষকুস্্মনিত বাছা চন্দ্রনাথ-রুদ্রসিংহ ছুরাত্মাদের 

কবলে কবলিত হ'য়েছে ! আর সেই প্রাণাধিকা জয়মতী-_ও তার 
বিষয় যে চিন্তা কণ্র্তে গেলেও হৃৎকম্প উপাস্থত হয় .শিবরাম ! | 

হয় ত মে আমার, তার নয়ণমণি পুত্র দ্'টীর জন্ত বা নিজের অমূল্য 

সতীত্ব রক্ষার জন্ত এতক্ষণ শ্বইচ্ছায় প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে দমকল 

জালা-যন্ত্রণার হাত হ'তে এড়িয়ে গেছে শিবরাম । 

শিবরাম। প্রভূ, প্রাক্তননিব্বন্ধ কম, যা হবার তাই হবে ঝ 
হয়েছে, তার ত আর উপাধ্ধ নাই। এখন আপনি স্থির হোণ্.। 

যদিও আমার অনুগত পলাফ্িত চুলিকফার গ্রস্থরীকে অমাঁদেরই 
কার্যে নিয়োগ করেছি, তথাপি আপনার বাস্তহার কারণ আমি 

স্বয়ং একবার মায়ের অনুলন্ধানে যাত্রা ক'রাছ, কিন্তু আপনি অতি 

সাবধানে থাকৃবেন। জমার বিশ্বাস, ছুরাত্মা চুলিকৃফ! আপনার 
পলায়নের মংবাদ পেলেই আপনারে গুপ্ত হত্যা করবার জন্য 
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কালাস্তক গুগুচর নিয়োগ কশ্র্বে। তাদের হস্তে পরভ্রাণ পাওয়া 

অতি দ্রঃসাধ্য। 

গদাপাণি। কোন চিন্তা মাই শিবরাম! তাঁদের উপা্ কর, 

রক্ষা কর, আমি আমার এজীবনের জন্ত ক্ষণমাত্র ভাবিত হইনি । 

শিবরাম। কিন্তু ফ্ুমার, আপনাঁকে রক্ষ/ করাই যে এখন 

আমার এ তুচ্ছ জীবন ধারণের একমাত্র মুখা উদ্দেন্ত । যদি আমার 

কৃত পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে আমাকে 

এই ব্রতেরই অনুনরণ ক'রে ইইজীবন অতিবাহিত কণ্রতে ভবে। 

আর এগগীবন যদি আপনার জীবনরক্ষার জন্ত বিসর্জন দিতে পারি, 

তাহ'লে নরঘাতুক দন্্যর আত্মার অক্ষয় সম্পত্তি হ'ল এই বলে 

সে আত্মপ্রসাদ লাভ ক*র্ুবে। তজ্জন্ত আমি ক্ষণনুহূর্ত আপনাকে 

একা রেখে অন্ত কোথাও গমন করিনি । কিন্তু এখন বুঝছি, তাও 

ভগবানের অভিপ্রেত নয়। তিনি মানবকে স্বাধীন রাখবেন না 

বলেই মানব.অন্তরকে মীয়ামোহের অধীন ক'রে ্ষ্টি করেছেন । 

তাই আজ আমাকেও আপনাকে ত্যাগ কণরে যেতে হচ্চে! কিন্তু 

দেখবেন কুমার, এই নাগাপর্ধতের এই দুরারোহ স্থান পরিত্যাগ, 

ক'রে কোথাও যাবেন না। এখন চ*ন্লাম--দেখি তার ইচ্ছার কি 

আছে? রত: 
প্রস্থান । 

অদুরে নন্দীর প্রবেশ। | 
নন্দী। গীত 

কেরে ইচ্ছায় বুঝিয়া চলে ভুলে] 

শ্রেতের যে গতি- ধাক্ সেলে দিকে দিস,ন! রে বাধা প্রতিকুলে ॥ 
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ইচ্ছায় চলিলে ঘটে না অভাধ, প্রকৃভির নীতি এই ত স্বভাব, 

মানবে দেবন্ ইচ্ছার প্রভাব-_ইচ্ছায় গঠিত বহন্ধরা যূলে। 
ইচ্ছার ভিখারী নর-শিরোমণি, ইচ্ছায় রাজেন্র ভিখারী আপনি, 

নে ইচ্ছা! জাগিলে বল কোন্ প্রাণী, প্রাণের আবেগে ভেলেছে অকুলে। 

রা [ প্রস্থান 

গদাপাণি। যীর. ইচ্ছায় গদাপাণি রজত বনবাসী 
হ,য়েও আজ আবার প্রাণভয়ে আপন পত্বীপুত্রকে ত্যাগ কর্তে 

বাধ্য হয়েছে, তার ইচ্ছা যে কি আছে শিবরাধ, ত1 কি তুমি 
বুঝতে পার্ছ না? সহ গেল--অকুজ সুরে প 'ড়েছি আর রক্ষার 

উপায় নাই। সব স্বপ্ন ব'লে বোধ হ'চ্চে! স্থৃতি একে একে শত 

শত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য হতে যেন দগ্ধ হয়ে আমার হৃদয়কে জলিয়ে 
পুড়িয়ে দিচ্ছে ! কিছুতেই ধৈর্য্য থাকৃচে না ; মনে হু'চ্চে-_-একবার, | 

ছুটে চ'লে যাই! যেখানে তারা আমার রক্ষকহীন অনাথার ন্যায় 
আকুলি বিকুলি হচ্চে, যেখানে তারা আমার বিষপরবদনে আকুল 

প্রাণে ভাবনার অনন্ত অন্ধকারময় গৃহে দৃষ্টিহীন হ'য়ে সে আছে, 
যেখানে তারা আমার অত্যাচারিগণের ঘোর অত্যাঁচারে জর্জরিত 

হ'য়ে দিকৃবিদিকশূন্ত উন্মাদের স্তায় অবস্থান ক'র্ছে, সেইথানে-:. 
সেই স্থানে একবার ছুটে চলে যাই! একবার গিয়ে দেখি, 

একবার ছ'টো সান্বনা দিয়ে আসি। ঝলে আসি, নির্শম নিষ্ঠরের 
আশ তোর! ছেড়ে দে! বিশ্বাসঘাতক বার্থপরের আশী তোরা আর 

ৃ করিস্নি ! নির়াশ্রয়ের আশ্রপ--বিপন্লের বু দীনবন্ধুকে ডাক, তার 

কাশি কর, ভিনি ভিন্ন জীবের ছ £খমোচনের কী আর ক্র 
৮ - সত) চা 
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নাই! বিপদে মান্য কেন মানুষের আশ্রনন চার, কা ক্যাসি 

বুঝলাম না! মানুষ কি মানুষের বিপদ নাশ করতে পারে? 

বন্তং তার! আরও তাবন! বাড়িয়ে দেঃ--বরং তারা আরও জালিয়ে 
পুড়িয়ে মারে--বরং তারা! আরও কৃল হ'তে অকুলে ঠেলে ফেলে 

দেয়। তাই ত,কি হ'ল! রে রোদন কর্ছে! এ বুঝি আমার 

জীবনাধিকা জয়মতীর কণ্ঠন্বর? এঁযে “নাগ! রক্ষা কর” বলে 

টাঙ্কার ক'রে আমাকেই সে ডাকছে! যাই যাই, জরমতি- 

আমি আছি, ভয় কিঃ বিরাট ব্রদ্ধা্ড তোমার বরুদ্ধে দণ্ডারমান 

হলেও গদাপাণি এই একমাত্র শাণিত ক্ূপাণের সাহায্য তোম্বাকে 

বিপজ্জাল হ'তে রক্ষা ক'র্বে। 
[ বেগে প্রস্থান | 

ভ্রুতপদে সমগযাসীবেশে ডাউবের প্রবেশ । 

ডাঙব। নাথ, রক্ষা কর, পাপিনীর পাপের ্রাযশ্চিত দাও! 
অবল্লা, বুদ্ধিহীন1 রমণী আমি, জীবনে কার' কাছে নীতি শিক্ষা 

করি না প্রভু; বনজাত. লতা, বনেই হয়েছি, বনেই ফুটেছিঃ 
আবার বপেই ঝরে পড়ছি! জানি না দেব, এ অভাগনীর 
পরিণতি কোথায়? পিতা কে, মাতা কে, ভগিনী কে, কারেও চিনি 
না, কারেও জানি না; শৈশবের স্বৃতি মাত্র মনে একটা অহঙ্কারের 
অগ্বিস্তপকে জাগিয়ে রেখেছে । সে মাত্র দিনরাত্রি অ+ল্ছে; 
আর আমি জলে পুড়ে; ম' 'র্ছি! আমি রাঙ্গা, মেয়ে ছিলুম, 

ব্রহ্মপুত্রের অগাধ সলিল: একদিন সহসা কী হয়ে আমার 
পিতু-াজ্য সিহত ক'রে ফেলে, তখন আমরা কে কোথাক় ছড়িয়ে 
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পাড় লুম, পিতা -"মাত!--ভগিনী কারো সন্ধান আর কেউ 

পেলুম নি! তারপর কোনিরূপে খ্মক্ষী পেয়ে এক ধীবরহস্তে নীত 

হয়ে ক্রীতদাসীন্ধপে বিক্রীত হ'নুষ | ভার পর ছুবৃতত মন্ত্র 

আনন্দ-বরুয়াকে নারীর সর্বন্ব দান কপ্র্লুম--বড় আঘাত 
পেলুম-_বুকের মধ্যে শেল নিয়ে অনেক দিন তার জাল-সন্ত্রণা সহ 
ক”র্লুম ; তার পর কোনরূপে মুক্তি পেলুষ, কিন্ত-_যে জালা, তাই. 
বৈল! বরং দ্বিগুণ জল্তে লাগলো ! যার আশ্রয়ে রৈলুম, সেখানে 

দেখ্লুম, সেখানেও বিষ---্বার্থপরতার ঘোর যড়মন্ত্র--শবাস্তি যেন 
সে সংদার ত্যাগ ক'রে কোন জনহীন রাজ্যে পলায়ন করেছে! 

তাই সেই লোকাশ্রর আগ ক'রে চলে এলুম ! কিন্ত হাম্ন, এখানেই 
বা শান্তি কৈ? শান্তিময়! শান্তি দাও! দয়াময়, দয়! কর! 

প্রেমময়! আমি ভালবাসার কাঙালিনী ! অভ্তাগিনীকে ভালবেসে 
শ্রীচরণে স্থান দাও। আর না--বুঝেছি, এ 'জীবনে আমার আর 

শাস্তি হ'বে না, তখন আর কেন এ দেহভার বহন করি? এই: 

পতাতত্ততে উদ্দ্ধনে, প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে সকল যন্ত্রণা--সককা 
 জ্বালার হাত এড়াইগ্সে। এই যে কষতল ! এই শাখার তাত 

বেঁধে ধ উদ্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্ব। ( উদ্ধনোগ্তত ) 

বেগে আনন্দ বরুয়ার প্রবেশ | ॥ 

আদ বরুয়া। কি ডাব, তুমি ? তুমি আজ উদ্ন্ধনে থা 
| ত্যাগ করবে বলে প্রস্তত, হয়েছ ৪. | 

ভাঙর। কি, কি-নরকের: বিষ্ঠা কীট, তুই ভাবার রর 



১৯৬ রাণী জয়মতী 

সমরেও এসে আমায় স্পর্ণ ক'র্লি? যে শরীর চক্ষের জলে ধুয়ে 
বিশুদ্ধ ক'রে ভগবানকে নিবের্দন ক'র্তে যাচ্ছি, পাপাত্মা। আবার 

তুই আমার সেই পবিত্র দেহকে অপবিত্র ক+র্লি? হায় হায়, 
দয়াময়। যেতে বিলম্ব হ'ল! দুরায্বা আনন্দ বরুপ্না আবার আমায় 

:. অপবিত্র করেছে! 

আনন্দ বরুয়!। দুণ্চারিণি! কি বলি-আমি তোকে 
অপবিত্র করেছি! আর তুই আমার কি অবস্থা ক'রেছিস্, দেখ 

দেখি! আমায় কর্ণহীন করলে কে? আমাকে আজ জনসমাজে 

এরূপ অপমানিত করলে কে? বিশ্বাসঘাতিকা, এখন সতী সাধ্বী 
সেজেছ? ভগবানকে চিনেছ ? আমাকে ছুরাত্মা ঝ'লে স্থির 
করেছ? আমি যে হরাস্মা, সে বিষয়ে সংশয্প কি? কিন্তু আমার 
দে অনুতাপ আসেনি, আসা . দুরে থাক্ বরং প্রতিহিংসায় 

দিবারাত্র চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছি! মর্বি কিঃ ম'র্তে দোব কেন? 

মরণে যে শান্তি আছে, সে শান্তি বুঝি একাই ভোগ ক'র্বি? 
আর আমি ? | | এ 

. ডাঙব। তুই নরকে পচবি? তোর নন্ত দ্বিতীয় নরকের 
টি হয়েছে পিশাচ ! এখন তোর হ'রেছে কি! "কামুক, লম্পট, 
আমার ত সর্বনাশ ক'রেছিন্, আবার তুই যে রাজ্যলোভের বশবর্তী 
হয়ে রাজোর খাতা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী--দেরী তগবতী মহারাণীর, 
প্রতি লাগসা ক'রেছিলি, : তার প্রান্শ্চিত হবে না? এক. 
কান, কাটা হ'য়েছে বলে কি তুই আনে কারেছিস্ তোর নে. 

পাপের বংল- য়েছে 2. আবার পাপমুখে বল্চিস্ আমি তার, 



রাশ জয়মতী। ১৯৭ 

নিয়্্রী? দুর হ পিশাচাধম, তোর চেয়ে বিঠার কমি অনেক 

গুণে শ্রেষ্ঠ । , 
. আনন্দ বরুয়া। (তরবারি নিফাধিত করিয়া) কি ছুশ্চারিণি। 

আহি কমি হাতেও অধম? রাজা হ'তে পলায়ন ক”রে এসেছি 
বসলে মনে ক'রেছিস্ যে, আনন্দ বুয়া আজ দীনশজি, 
অশ্রাব্য ভাষায় কটুক্তি করলেও সে নীরবে তা সহ করবে? 
তা নয়__তা নয় কলঙ্কিনি! এই দেখ, আনন্দ বকুয়া তরবারি-- 

তার প্রতিদানে কন্তদুর ত্বরিতকর্্মা! (হননোগ্ভত ও প্রতি 

নিবৃত্ত ভইয়া ) না, না তোকে একেবারে হতাঃ ক'র্ব না! তুই 

ত মুত্যু কামনা! করেই উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ ক'র্তে প্রস্থত 

হ'য়েছিলি? তখন মৃত্যু তোর এ পাপের প্রকৃত শাস্তি নয়। 

তোঁকে এই স্থানে বন্ধন ক'রে রেখে যাব । সিংহ, ব্যাপ্র, ভল্লকে 
তোর দেহ খণ্ড খণ্ড করুক কিন্বা' অনশনের তীব্র পীড়নে তোৰ 

জীবনান্ত হোক্, এই তোর শাস্তি ! (বেন্ধন) 
[ রস্থান। 

 ডাউব। দয়াময় নারায়ণ! এই বুঝি পাপিনীর. পাপের 
প্রায়শ্চিত্তের বিচার আবন্ত হল? দু হোক্--প্রতৃ, আমি 

ত]/অবাঁধে সহ ক'র্ব। নাথ, রক্ষা কর, পাপিনীর পাপের 
প্রাযশ্চিন্ দা! 

বেগে গদাপাবির প্রবেশ । 

পানি কার. আর্তনাদ কার, আর্তনাদ! জনমতি, | 

অনরমতি! 1: কৈতুমি? তোমারই ত কস্বর ব'লে অন্থুমিত হচ্চিল 



এই এসেছি, উত্তর দাও, উত্তর দাও! বিশ্বাঘধাতক দুর নরাধম 
আমি এই যে এসেছি! কথা কও প্রিয়তমে ! | 

. ভাঙব | (শ্বগত ) কে ইনি? ইনিই কি সতী-দাধবী ক 

জয়মতীর স্বামী? তা না হ'লে ণ্জয়মতী জয়মতী” ব'লে এক্সপ 
উন্মাদদের মত উ্ধশ্বীসে ছুটে -আস্বেন কেন ? আহা! দেবী জয়মততী 
যে ছুরাত্ব। চুলিকৃফার কৌশলে বন্ধী হ"য়েছেন ! সতী যে চক্ষের 
জলে আপনার পরিধৃত বসন সিক্ত করছেন । এখন মহাপুরুষকে 

আমি কি বলে পরিচয় দোৌব! সতী ছুরবস্থার কথা বল! হবে না, 
তাহ'লে মহাত্মা আর স্থির হ'তে পার্বেন না। (প্রকাস্তে ) 

. গাপাণি। কে তুমি? তুমি কি আমার জয়মতী নও? ভবে 
আমার জয়মতীর মত কণ্ঠস্বর বটে! একি, তুমি বন্ধনাবন্থাক্ 

কেন? এখানে কিরূপে এলে? কে তোমাকে বন্ধন করেছে? 

| মু বন্ধন উন্মোচন ) | 

ডাঙব। বন্ধন মোচন ক'র্বেন না বন্ধন মোচন কণ্র্বেন না? 
আমার মত পাতকিনীর এই প্রকৃত শাস্তি ! হাক্স হায় ক'রূলেন কি 

(রাজপুত্র! আমার প্রায়শ্চিত্ত বাধ! দিলেন !. যাক, এখন আপনি 
পলাস়্ন করুন, দুরাত্মা আনন বরুয়! এই স্থানে এসেছে । রী 

পাপাস্থাই আপনার পিতৃহত্যার নিযন্তা। . . 
গদাপাণি। কে তুমি দেবি! আজ তুমি ক ব্মুতম্ বাক্যই. 

জনালে? কৈ. কোথায় সেই পিছু-পিতৃব্হস্ত| রাক্ষস 2 ..দেবি 1 বি. 

দেরি! আমার তীব্র শাবি তরবারি অনেক দিন পর্যাস্ত পিপাসিত, 



বাম জয়মতী । ১৯৯, 

তার সে তৃষ্ণা মিটাতে পার্ব কি? কৈ--কোথায়-৮পিশাচ। 

আঙ্-_হয় তাঁর মৃত্যু নয় আমার মৃত্য ্ি বিরল নাগা-গিরিমঞ্চ 
অভিনীত হবে। | 
১. [ বেগে স্থান | 

 ডাউব। হায়, হায়, কেন আমি নিজের মাথা খেতে মনা 

পুরুষের নিকট দুরাত্মা আনন্দ বরুয়ার নাম কপ্র্লুম ! চা মধুসুদন! 

হা বিপদ-তঞ্জন | রক্ষা কর, রক্ষা কর! সতীর পতির প্রাণভিক্ষা 
দাও নারায়ণ! 

[ বেগে প্রস্থান । 

ভৈরব ও ভৈরবীগণের প্রবেশ |, 

গীত 
 নৈলে জার কেউ বল বে না হেস্তোমার নাস শ্রীমধুশ্দরন নারায়ণ । | পা 

. বিপ্দভগ্রাদ নাম কেন ধ'রেছিলে.ওহে ধিপদহারি ভক্তের করি বিপদভ্্ীন.। 

যদি হে কারে! বিপদ না নাশিতে, তবে কে বা বল বলিত আসিতে, 
... হয়েছ সততীর তরেঃ আসিতে ক'রেছ কত সতীর লঙ্জা নিবারণ ॥ | 

.. .( এক দ্রৌপদী তার প্রমাণ আছে একবস্্ায় বু বন্ত দান করেছিলে, ডঃ 
২ জ্রীমতীর মান রেখেছিপে, শত ছিত্র কুস্তমাঝে) 

পরম দয়াল কাঙ্গাল ঠাকুর, নাম ধারেছ অতি যধূর, 

কর ভক্তের ছুঃখ হে দু ওহে সুরাহীর-অখিলধন্দন | 

গুছ মদনমোহন দীড়াও এসে, যেমন, ফব-প্রহ্থাদে রাখলে (শে, 

রর র বুঝি তারা খালক বলে দর] হ'য়েছিল। | 

। ও -শও যে. তেমনি সতীর ছ্ই বালক আছে, 

ৃ ডি যে তার বত এক হায়েছে॥ . পি বর রি ০ রর 
রি রঃ | 7১১1 স্কলোর প্রস্থান, 



চর গর্ভাস্ক । 

[বাতি ॥ 

নাগরিক__নাগরিকাগণ, ্রহরীঘর ও 

জয়মতীর প্রবেশ। 

নাগরিক ও নাগরিকাগণ। আহা রে--মা যায় রে, মা যায়। 

১ম নাগরিক । আচ্ছ! দে্ছিদ্ না, মা ধেন মা কাণীর মূর্তি 
হয়ে গ্লেছেন। 

_. ইস্ক নাগরিক। য| হোক্ ভাই, বরাতে যা হার তাই হবে, 
আমি কিন্তু আর-সহা ক'র্তে পার্ছি না । আমার হাত প1 সব ইস্- 
বিষ ক'র্ছে! মনে ক/র্ছি, একটা লাঁফ দিয়ে প্রহরী ছু'টোর 

থাড়ে পণড়ে গিয়ে মায়ের বাধা খুলে দি। আর প্রহরী ছুটোর 
ঘাড়ের রক্ত চুষে থাই। তাতে রাঙা আমার রি দিক্, আর 

ৃ শালেই দিক্। | 

"ওয় নাগরিক। ওরে বোকা, চুপ কর্। এ চুক রাজা, 
কিছু বাল্বার নেই শুন্লে পরেই অমনি গর্দান-নিবে। : 

হন নাগরিক। নেয় নিলে--মরণ ত একবার ছাড়া ছাবার 

হবে না । তখন ম্রগ-তদে রাঠের পুতুল হয়ে ধাড়িয়ে থাকি কেন? 

কে স্্ীবোক, তাতে সীমা নিকাশ; তার প্রতি এপ 

অত্যাচার, এও কি দেখা যায়? 



রাণী জয়মতী। সঃ রঃ ২৯১: 

৯ম নাগরিক। | না দেখতে (পারিস, এখান ন থেকে স'রে পড়, 

মিছে লেট! বাধিয়ে কাজ নি। রাজার বিরুদ্ধে গেলেই, আগে 

গর্দানটী দিয়ে কথা কইতে হবে । 

ওয় নাগরিক | এও কি কম অত্যাচার? 

৪র্থ নাগরিক তা যা বল ভাই, সতী বটে। বেত্রাধাতে ত 
মায়ের প্রাণ যায় যায় হবার হয়েছে, তবু মা কি স্বামীর কোন 

সংবাদ বলেছেন? সেই গোড়া থেকে শুর এক কথা । 

২য় নাগারক। আমি এখন কি করি ! 

১ম নাগরিক । কি ক'র্বি, হয় পালা, নয় শান্ত শিট ছেলেটার 

মত একপাশে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখু। 

অন্যান্ত নাগরিক । ধ মহারাজ আস্ছেন, মহারাজ আসছেন !. 

৪র্ঘ নাগরিক | রাঁজারই বা দৌষ কি ভাই, পাঁচ বেটাতেই 

যে রাজাকে জাগিয়ে পুড়িয়ে মার্ছে। ৃ 

৯ম নাগরিক। এখন চুপ কর্ রে, চুপ করু। 

_ ছুলিকৃফার প্রবেশ । 

. উলিকৃফা। কৈ, জয়মতী কোথা? শোন জয়মতি ! এখনও 
তোমায় ঝলি শোন, এখনও স্বামীর সন্ধান বল ? এখনি মুক্ত হবে।, 

. জযরমতী। আমিও বলি শোন চুলিকৃষা। আমি স্বামীর 

অনিষ্ট ক'রে নিপ্জের মুক্তিপ্রার্থিণী নই। এই আমি অল পাষাণ 
স্থাস্থুবৎ, দণয়মান, রয়েছি, তুমি তোমার রাজনৈতিক শান্তি | 
বথেচ্ছরূপে ব্যথার ক'র্তে পার, কিন্তু জয়মতীন বাক্য নেদবাকা-: 
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স্বরূপ বিশ্বাস ফর আমি, আমার খ্বামীর উদ্দেশ দের 
প্রফাশ কণ্র্য না। সত্তী কখন আপন প্রাণের মমতায় কাতর 

হ+ »য়ে নিজ স্বামীর অহিত সাধন করবে না । একথা আমি 

একবার নয়--শত শত বার মুক্তকণ্ে উচৈঃন্বরে ঝল্ছি, আমি 

আষার ভীবন থাকৃতে কিছুতেই আমার স্বামীর শত্রুর মনোবাসনা 

পুর্ণ কগ্র্বাঁর সহায়তা ক”্র্ব না। 

_. ন্চুলিকফা । তাহ'লে তুমি নিশ্চয় জান্বে জয়মতি! তোমার 

ন্ত্রণার ইয়ত্তা থাকৃবে না এবং . মেই যত্ত্রায় তোমায় নিশ্চয়ই 

প্রাণ পরিত্যাগ করতে হবে; আর আমিও আয়ার কৃতকর্ে 

নিষ্পাপ থাকলাম । | 

জয়মতী। সে কথ! তুমি তোমার মনের সহিত বিচার কর; 
যদি বিনা কারণে কোনও অবলা প্রতি অত্যাচার ক'র্লে পাপ- 

স্পর্শ মা ঘটে, তাহ'লে তুমি নিষ্পাপ থাকবে ) যদি শ্বজনতরো হী-- 
'আত্মীরন্ত্রোহী পিশাচের কোন অপরাধ সঞ্চয় না হয়, তাহ'লে 
তুমি নিষ্পাপ থাকবে; যদি তুচ্ছ নিজ স্বার্থের জন্য প্রক্কত 

| রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীর প্রতি অযথা পীড়নে ন্যায়-ধর্মবের 

কোন কটা না হয়, তাহ'লে তুমি নিষ্গাপ থাক্বে। আৰ য্দদি তা, 

_আ' হয়, তাহ'লে টুলিকৃফা,তোমার কার্ধ্য সম্পন্ন ক'রে ভূমি তোমার 
গৃছে যাও, বক-্ধার্টিকের জীবছিংসায়. পাপপুণ্য, হয় কি না--এত 

বিচারের প্রয়োজন করেনা। পিশাচের খে পাপগুলোর ক্থা, 

কেন চুলিক্ফা! রি রঃ 

; 8 ছুলিকৃফ ||. ভাঙলে কাই রি এই দি, চি 



আীজযতী। ২০৩. 
গ্রহণে প্রস্তুত? ূ ক্ছিকেই হ গ্াপাণির সংবাদ ও প্রদানে শীত 
নোন্? . 
 জয়মতী। কিছুতেই নম । | 

, চুলিকফা। বর্ষার মুষলধারাঁর ন্যায় তোর * অত 
/ 'বেত্রাথাত হ'তে থাক বে। 

, জয়মতী। তাতে ত আমার স্বামীর কোন অকল্যাণ ঘটবে 
ন!; সতী তার সেই বেত্রাঘাতকে কুন্ুমকোমলবৎ স্পর্শস্থখ অনুমান 

করে আত্ম গ্রসাদ লাভ ক”র্বে। | | 
চুলিকফা |  প্রহারশ্যন্ত্রণায় ধুলায় হেমতন্ধ গড়াগড়ি যাবে, 

এখনও পরিণাম চিন্তা কর্ জয়মতি ! 

জয়মতী। সে ধুলা আমার চন্দনরেণু হবে লিক! দূর 
হ, শয়তান, ও ভয়ে সতীকে কখন ভীতা৷ ক'র্তে পার্রি না. 

বিশেষতঃ হিন্দুনারীর পক্ষে । হিন্দুনারী তার জবীধনকে গ্বামী-পাদ-. 
প্র খেলনা বলেই ধায়ণ করে থাকে । সে তিলার্ধও সে প্রাণের 
মমত! রেখে কাজ করে না। সত্য মিথ্যা আজই বিরাট বসুন্ধরায় | 

লোক দেখ বে, তুইও দেখ.বি নন্রাধম, জয়মতী সতী কিনা, ক্জার 

তার জীবন তার শ্বাখী চরণীনুগত কিনা। এ 

' টুলিক্ফা। কি তুষ্ট নারীর এত গর্ব! ফণির বিষদস্ত ভগ্ন 
হ্" রেছে, তবু দে দংশনোগ্তত হ'য়ে ফুণা বিস্তার ক'র্চে ! বিক 

আমায়! ধিক আমার রানদ্ব গ্রহণে! দেখ্ছিস্ কি: প্রহরিগণ্ 
ঘাতককে আক্ঞ। কর, যতক্ষণ না ছুম্চারিণী তাঁর স্বামীর সন্ধান 
গ্ুকাশ কার্ছে, ততক্ষণ কঠোর বেন্রাঘাত কর্! পৃষ্ের চশ্ম ক্ষত 



২৪ গজ 
ূ বিক্ষত হয়ে অবিরল ধারে শোণিতত্রাব রত হ হবে! ! তীর, প্রাণ 

কঠ রুদ্ধ হয়ে আসবে, চক্ষের নীল তার! বাহিরে ছুটবে। কৈ 

ঘাতক, শীঘ্র আয়, আমি দণ্ডায়মান রৈলাম,. দেখি সতী কেমন 

কঠোর রাজগীড়ন সহা ক*র্তে সমর্থ হয়! | 

ঘাতৃকছয়ের গ্রবেশ। 

ঘাতৃকদ্বয় । আরে রে মাগি, শীগ্গির করিয়ে বলিয়ে ফেল! 

শেষে কেন জ্বালার চোটে একেবারে মরিয়ে যাউবি। : 
২য় নাগরিক । (জনান্তিকে) একি. সহা হয় ভাই! 

 জয়মতী। ঘাতৃক, মানুষকে মর্তেই হবে, কে কবে এজগতে 

চিরদিন থাকতে এসেছে বাবা! এ ধনের গর্ব এ রূপের গর্ব, এ 

মানের গর্ব, কোন গর্ববই যে থাকৃবে না বাবা! একদিন ভগবানের 

নীলা-জগতে সব বিলীন হবে। তোমবা তোষাদের প্রভুর আদেশ 
মত কা কর। আমার জনা কাবে। দ্ঃখিত হবার আবশ্তক নেই 

বাবা! আমি প্রস্বত হয়েই রয়েছি । যে আমার সতী মা, আমার, 

চারিদিকে পদ্মহত্ত নিয়ে অভয় দিতে দিতে বিচরণ কার্ছেন। 
| মাগো, আজ বড সম্কটে পাড়ছি ম! শিবরাণি ।-আমি যাই দুঃখ 

নাই মা, কিছু আমার, ম্বামীকে রক্ষা করিস্! তোর শ্রীপদে 

আমার এই খিনতি | দেখিস্ জননি ! যেন (নি টড নাষে 
কলঙ্কা্পর্শ না, করে মা: . 

ছুলিকৃফা |. কিসের অপেক্ষা ঘাতৃক! এখনও যে. পাপা 
চক্ষের জলে বরী গলীবিত-হচ্চে না? এখন. বে প্রহাপ-ঘসতণার 



বাণী দমতী। 1 | . ূ ক 

চীৎকার গগনপ্রদেশ, শপ কণর্ছে না! এখন যে কাতর, কণ্ঠের 

ভীষণ ধ্বনিতে সমস্ত অহমরাজ্য থর থর কম্পিত হচ্চে না? | 
ঘাতুক। যে আজ্ঞে রাঞজ। বাহাহুর! এখুনি সব হণচ্চে। ওরে 

বেটা, ধর্মের দোহাই, আমাদের.কিছুটা দোষ নেই। টির 

কাজ নুর কর্। 

_ ছাতুকদ্ব়। ধরম ক! দোহাই মারি! মোদের কিছু দোষ, 
নেই। 

| বরন ্ | 

জয়মতী। ওন! ছুর্গে! আমার অনাথ পতিকে রক্ষা কর্ মা! 

হস নাগরিক। ( ধুনাস্তিকে) দেখৃছিস্_দেখুছিদ্ অহ 
পাষাণ ফেটে ঘার রে, পাষাণ ফেটে যায়! [ক করি ভাই, তোরা 

জনকতক আমার পেছুনে যেতে পার্বি? তাহলে একবার-- : 
মায়ের কাছে ছুটে যাহ! আহ। রে-_মায়ের [পঠ ফেটে যে রক্ত 
ঝরছে ৃ ২ কিক ক সই 

নেপথ্যে ভৈরবীগণ। পথ "দাও, পথ দাও, দেখ. মা,.দেখ. মা, 
তোর মেয়ের দশা কি হয়েছে? দেখ.ম ! ও ৬ 

পাগলিনীর প্রবেশ । 

াগনিনী। কে মা আমার ক্লক! তোকে, এদন 
কারে মারছে কে? মর্বার জণ্তে কে তোর গায়ে হাত, তুল্ছে, 

মা! হায় রে হায়, একি রক্তধার! রে! রাবণ একদিন এই রকমে. 

আমার মীতামাদ্বের অঙম্পর্শ ক'রে. ছিল, দুর্য্যোধনও একদিন 
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আগার টি মায়ের গানে হাত দিয়েছিল ৷ দিলে কি হবে, 
ছুদিন রৈল না,সকর্পকেই যখেব বাড়ী যেতে হল। বুঝ লি,বুঝ.লি ! 
তবু তোর! মাকে আমার ছাড়বি না! ওরে আসামে কি কেউ 

হৃদয়বান প্রজা নেই, পাগলিনীর' বুকের পাঁজরাকে ছাড়িয়ে 
নিচ্চে দেখ! পার্বি না, পার্বি না, মায়ের তোর! কিছুই ক/র্তে 
পারবি না ! ভর নেই মা জয়মতি ! পাগলিনীর মেয়ে ভগ্ন কি! 

গীত 

পতির তরে মার্ৰে সতী তার বল রে কিসের ভয়। 

করম কেন যত আঘাত কুস্ছমকোমল যে ত নয়॥ 

দেখনা! ঘত রক্ত ঝরে, সুধার ধারা ততই ক্ষরে, 

ততই দতী তেজধতী পতি-ভক্তি ততই বয়, 
দেখ.রে জগৎ নয়ন ভ'রে দাবী সতীর সদাই জয় ॥ 

ভয় কি মা, ছুরাচারেরা তোর পতির কিছুই অনিষ্ট ক'র্তে হবে | 
না! জোর পতিতক্তির কাছে যম যে, সেও ভর পাবে জননি ! 
জানিস নি, সতী সাবিত্রীর ভয়ে কৃতান্ত সত্যবানকে ষমপুরী হতে 
ফিরিয়ে দিলে? তোর জগজ্জরী প্রেমের কাছে অনন্ত বিশ্ব মাথা 
সুইয়ে সাছে! কাঞ্ধ করে যা মা, কা করে যা! ভোর, বড় 
পাছে কীনুরে না, তা আমি জানি, তবু মা, খাকৃতে পার্নুদ না, 
(তাইন আকবার ছটে এলুমএ একবার তোর পরিতর-অদদ স্পর্শ ক'ৰে: 
পথিক হয়ে গরেলুম.।, দুর-দুর স্ঞএ নর রালো আবার মাহ 
খা ?. পাধাই মা, পালাই, চোখের জল ফেল্ক্চে ফেল্তে 
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পালাই | রমণি, তুমি কি চাও _এই তোমার অনন্ত অক্ষয় স্বর্থী! 

পতির জন্তে যদ্দি 'তোমার রূপযৌধনময় দোনার দ্বেছ পাভ 
ক'র্তে পার, তার চেয়ে শ্রেঠ ধর্ম এ জগতে আর নেই! 
4 [খ্স্থনি। 

জয়মতী। মার্ মার্, ঘাতুক! পাগলিনি, কে তুমি! তোমার 

পদ্মহস্তম্পর্শে আমি যেন আবার নবজীবন প্রাপ্ত হ'লুম! মার্ 

ঘাতুক, তোদের এক একটা বেত্রাঘাতের ফল আমি শত শত 
পৃণ্যতীর্থের ফল ব'লে অনুমান ক"দচি ! | | 

চুণিকৃফা। দুরৃত্ত ঘাতুকগণ, তোদের হস্তের শক্ষি ক্ষ 

একেবারে শুন্ত হয়েছে ? প্রহার-- প্রহার _-অবিরাম প্রহার ! 

ঘাতুকদ্ব্ন! এই বার বেটী জন্মশোধ ! . 

জয়মঠী। মাগো-_মাগে। একবার দেখা দে, আমার স্বামীকে 

রক্ষা কর :. রী 7 
ত্র নাগরিক। ওরে, আর অন্ধ বধির হরে থাকৃতে পারিনি, 

যা থাকৃমামার অদৃষ্টেে আমি আজ মানের জন্য এই প্রাণ ঘাতুকের রর 
হন্ডে বিমজ্জনি দোব। মার--মার্। € আগমন) | 

নাগ্বরিকগণ। মার্মার্! পাপ দোঝ,, তবু মায়ের এরূপ 

প্রহার ব্রণ সঙ করতে পার্ব নাঁ। (আক্রমণ ). 
 চুলিকফা। একি, একি, সকলেই থে রি 1. যাও. 

গরহরি, যাও ঘা তক, শীঘ্রই ছশ্চারিণী অরমতীকে লয়ে কারাগারে 

কি ! বত হ হতে বধ শ!ল্ষ: বাদযোহী, সব রাজপ্রোহী! 
ও : [ রেগে প্রস্থান .; 
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| _নাগারকগণ! মার, যার্, মার! 
_ য়মতী ! মা র্গে! এ আবার কি মা! 

[ অয়মতীকে লইয়া প্রহরী ও ঘাতুকগণ ও তৎপশ্চাৎ 
নাগবিকগণের প্রস্থান । 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক । 

নাগ। পর্বতের পাদদেশ। 

“পাল ও পাগলিনীর প্রবেশ £. 

 পাগ্গল। খুব খেলাটাই খেল্ছ যা! হোক । 
_ পাগলিনী। তুমি বুঝি, ব'দে বমে মজা দেখ! 

পাগল । , তোমার সঙ্গে আ'টুবে কে? মেয়েটা ত ম বার 

দাখিল হ্ যেছে, তবু কি খেলার সাঁধ মিটুলনি ? ছি 
-পাগলিনী। মরুক্্, মরুক্, সে আমার মরুক্! পাচজনে 

দেখুক, আমার, নতী মেয়ে স্বামীর জন্যে মরুতে পারে। তার 
দেখা: দেখি জগতের রমণী মর্তে শিখুক ॥ বার শিখুক, রমণীর, 

শ্বী-.কি. অমূল্য ধন। দক্ষ-যজ্জে নভী' পতিনিন্দা গুনে 

প্রাথ দিয়েছিল, ওম আর. লোকে দেখেনি, ভাই গভীর. সী 
মেক: কান্তি দেখাতে নরলোকে অবতীর্ণ হয়েছে | সেনা মরে 
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খাকৃবে কেন? সে যে আমার আদর্শ সতী, তাই জীন নীতি 
দেখাতে এই পবিত্র ভারতক্ষেত্রে এসেছে। সে নীতি 

দেখিয়ে চলে যাবে? রমণীর বুকে স্বামিতক্তির পাষাপ-বরেখা 

টেনে দিয়ে সে চলে যাবে। সে যাবে, কিন্ত তার নাম অনাদি 
অনন্ত কালের নিমিত্ত থেকে যাবে। সেই শোণিতাপ্লত মায়ের 

হেমময়ী কান্তি প্রত্যেক কামিনীর বক্ষে অনস্ত যুগান্তরের জন্য 

জাগরূক্ থাক্বে। কিন্তু ভুমি কি কপ্র্ছ? গদাপাণিকে সংবাদ 
দিয়েছ কি? দিওনা, দিওনা, সে আবার হয় ত পাগল ভোলার 

মত হবে? পাগল আবার দক্ষ-যজ্ঞের আয়োজন কপ্র্বে! ওমা, 

ওমা, আমি তখন কি কর্ব গো ! পাগণ বুঝি, এ জন্যই এখানে 
বসে আছে ! ও পাগল বলিস্নি, ও পাগল বলিস্নি, আমার সতীর 
গতিকে কীর্দান্ নি! তার ভরা বুককে খালি করিম নি! চাপা দে, 
চাপ! দে,জলস্ত আগুনে চাপা দে! এ শুন্ছিদ্, কোলাহল ! ওরে-_ 
ওরে, আমি পালাই, ছেলে এলেই আমি কেঁদে ফেল্ব! দেখিস্ 
পাগল, তোর পাকে ধরি, তীর পতিকে পাগল করিস্ নি।. 

| রি | | [ভ্রতপদে প্রস্থান। 

পাগল। এ । পাগলী নর্ধনাশ ক”র্লে দেখছি! আমিই বা 
কেমন ক'রে স্থির থাকি ! একদিন যে আমি কেঁদে ছিলুষ, চন্নাচর, 
বিশ্বের জীবকে কীদিয়ে ছিলুম, সে .রোদনেও তৃপ্তি ছিল, যে. 
গদাপাণি এইদিকে আসছে। তাকে এইবার, সংবাদ দিয়ে চলে 
যা । তীর দাদির দেখতে আমারও প্রাণ যুব হ হয়ে উঠছে, 

” প্রস্থান, 



সি : রা ্মতী 

বেগে গদাপাণি ও আনন্দ বরুয়ার, প্রবেশ । $. 

গদাপাণি। হাটার, । ! আজ তোঁকে পেয়েছি! বনু 

দিনের তৃঞ্চার্ত তরবারি আজ তোর রক্তপান ক'রে চির পিপাসা - 

নির্বাণ ক'বৃবে। 

আনন্দ বরুয়া। বাজ-পুত্র, আজ আমি আদাম-রাজ্জ্য হু*তে 

পলারিত ১ ছুরাম্মা চুলিকৃফা আপনার পতী মা জয়মতীকে হরণ 

ক'রেছে,মাপনাকেও হত্যা ক'রবার জন্ গুপ্তচর নিয়োগ করেছে) 
এখন আমার সহিত সন্ধি করুন। আমি আপনার সাহায্য ক'র্বার 

জন্যই ভ্রমণ কর্ছি। 
গঞধ্ধাপানি। তোর সাহাধ্য গ্রহণ ক'র্বঃ তাঁর “চেয়ে কোটা- 

কল্পনকাল আমার নরকবাস শ্রেয়স্কর। পিতৃহন্তা --পিতৃব্যহস্তা ! তোর 
সঙ্গে আমার তরবারির সন্ধি হবে। সেই যুদ্ধের রক্তে পিতৃপুরুষগণের 
প্রেভাত্মার তর্পণ হৰে! অগ্রে সেই কার্ধ্য সম্পাদন করি, তারপর 
জন্মমতীর উদ্ধার, ক'র্ব। ধর-_অন্ত্র ধর! আজ ত্রিলোকের বীর 
একত্র হ'লেও তোকে রক্ষা ক'র্তে পার্বে না) * রর 

আনন্দ বরুয়া। কুমার, আমি আপনার-শরগাগত । আপনার, 

ভরসার আমি স্বদেশ - প্রতুত্ব সব ত্যাগ ক'রে আপনার নিকট 

এসেছি ব্মামায় ক্ষমা করুন । | ৃ 
পদালাণি। ক্ষমা, পিতৃহস্তাকে মা? খর, (খর অস্ত্র ধর, 

শ্রীষ্বেখ্ পিতার, গ্রেতা্মা মুখব্যাদন ক' 'রেছে। ছুরাচার আনন্দ 

ব্রুয়া; আজ আনেক দিনের গর প্রতিহিংসা: সাঁথনের এই সিদ্ধি- 
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যোগ গ উপস্থিত না, না, এ হুরোগরর্ত আমি পরিভাগ: ক্কারতে 

পার্ব না। সেশজি আমার নাই ৷ ধর্ ধর্ তরবারি! আয় ুবৃততি, 
পিতৃহত্যার প্রতিফল গ্রহণ কর্।. (আক্রমণ ) 

আনন্দ বরুয়া । . রাজ-পুত্র, আমার আর অপরাধ নাই। 

গ্রহ আপনার বাদী, সেই গ্রহফল ভোগ কর। সাধ্য কি গদাপাণি, 
আনন্দ বু স্বইচ্ছায় ধর! না দিলে কে তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 

হ'তে পারে 8 এই তোমার--সশস্্হস্ত ধারণ কণ্র্লাম, কাল- 

মর্পের শিশু এইবার--( হননোস্ভত ) 

বেগে ত্রিল হস্তে ডাবের প্রবেশ । . * 

 ভাউব্। (হননি হইয়া) এইবার-_-এইবার আনন 

বর! তোর ক্রস্থ অস্ত্র রাজপুত্রের গলদেশে পতিত হবার 

পূর্বেই তোকে ইহ্ধাম ত্যাগ ক'র্তে হবে, এখন তাই চিন্তা 
ক'রে দেখ; তারপর-_রাজপুত্রের প্রাণনাশ ক”র্তে উদ্ভত ছবি ।. 
_. আনন্দ বরুযা। কে তুই বাক্ষসি! ভাঙব, আমায় রক্ষ। কর্. 

ডাউব। রক্ষ। ক'র্ব, কিন্তু অগ্রে তুই নিজ অস্ত্রত্যাগ করু। 
আনন্দ বরুয়া। বল--বল,তাহ'লে আমায় হত্যা ক'রুৰে না ৫ 

ডাঙব। আমরা হিনুনারী, নরহত্যা৷ আমাদের ধর্ম নয়। 
আনন বরুত। রাজ- -পুত্র, আমাক্স হত্যা ক"র্বের না। যা 

ডাব, পরিণামে তুই আমার গ্রাণঘাতিকা হি নু | 
ডাঙব।. পিশাচ, প্রাণ কি অমুল্য বস্তু বুঝতে পেরেছিল! ? 

যদি, বুষ তে পেরে থাকিস্ তাহ'লে এখনি নর ফেলে খলায়ন কর।, 



তোর চেয়ে কত টরঞজ্রা _একবার ভেবে বে দেখু তোর ৫ চেরে কত 

মূল্যবান ছয়রাজার গ্রাণ ছিল, তাদের সেই প্রাণ তুই অনায়াসে 
একমাত্র লোভের বশে নষ্ট ক+রেছিস্। যাক্, পলান্বন কর্, আর 
এখন হতে সতর্ক হ'। 

, আনন্দ বুয়া | কুমার, এই আমি অস্ত্র ত্যাগ ক"র্ছি, আদি 
শরণাগত, শ্রীপদে আশ্রিত, যা বিহিত হয়, তাই করুন। কিন্তু 

. আপনি আর বিলম্ব ক/র্বেন না,শীত্র মা জয়মতীকে উদ্ধার কষ্র্বার 

চেষ্টা দেখুন ; আর যদি আশ্রিতের দ্বারা! কোন কার্য্য সাধনের আশা 
কুরেন, তাহ'লে আদেশ করুন, দাস তা মুহূর্তে সাধন কস্রৃতে 

প্রস্তত আছে। | 
গদ্দাপাণি। দুর হ' বিশ্বাসঘাতক, জয়মতীর উদ্ধার নাই হোক্,. 

সে অনন্তকাল কারাগার-মন্ত্রণ ভোগ করুক, তবু তোর ন্তায় 

ক্কতন্গের সাহায্য আমি প্রার্থনা করি না। দুর হ'-_দুর হ” কালামুখ ! 
যদি ক্ষণমূহূর্ড আর আমার সম্মুথে থাকিদ্, তাহ'লে আশ্রিত 
হ'লেও তুই আমার ক্ষমার্হ নোস্। 

আনন্দ বরদ্বা। (শ্বগত.) ধিক্ ধিক আমায় ! বুঝ লাম, এত, 

দিনে ভগবান আঙীয় বিরূপ হয়েছেন । (প্রকাশ্ডে? চল্লেম কুমার, 

আমার নিতান্ত ছরদৃষ্ট ব'লে আজ প্রত্যাধ্যাত হয়ে চাল্লেম । উঃ--. 

জীবনে আর কত অপমানিত হব?! : [প্রস্থান । 

ভাঁঙব। না, ভোমার বিশ্বাস নেই, আঁমি দ্তৌমার- পশ্চাতে 

্ ৈ দেখি শান, খখনও তোর, রানের ফি? রিয়া রি 



4. রাখী জরমতী । ২১৩ 

্ : গদাপাি * ৪ কে কে তুমি দেবি? আজ আমার প্রাধান করলে ? 
তোমার এ খণ আমি কেমন ক'রে পরিশোধ ক'র্র? অহ সত্যই 

কি আমার জয়মতী বন্দী? তাহ'লে চন্ত্রনাথ আর রুদ্রনাথ আঁমার 
কোথায়? তারাও ফি আমার সেই সঙ্গ চুলিকৃফার কারাগারে 

বন্দী হয়ে রয়েছে। 

পাগলের প্রবেশ। 

পাগল! গী তত 

তার! য় বন্দী ওরে বন্দিনী মা জয়মতী । | 
ত্রায় চ'লে যা য়েক্ষেপা, আজ ঘেত্রাধাতে ময়ে সতী | . 

তোরি সন্ধান নেবার তরে, কঠোর ভাষে প্রহার করে, 

.. অর্ধাঙ্কে মা'র রক্ত ঝরে, (ভামে ) চোখের জলে বহমতী ॥. | 

তবু মায়ের নাইক ব্যথা, বল.ছে না! মা তোর কথা, | 

এই বেলা তুই যারে তথা. যথা র রা রে সতী ভাগ্যবতী ॥ ॥. 

যা, যা, নিগ্গির যা, শীগৃগির যা, নিলে জন্মের খেদ জন্মের মভ 
থেকে যাবে! 

[প্রা রে 

| াপাগি। অনা রতি! প্রাণাধিকে! তুমি আমার জন 

ছরাঝা চুলিকৃার আন্ুুরিক অভ্যাচীর অবাধে সহ ক'র্ছ ? কেন, 
কেন দেবি! আমার সম্ধান' বন্ধে ন1? আমার চুলিকৃফাট রে | 
জীবন নট কণ্র্বে বে কি সেই আশঙ্কায় সতী সাবিত্রি, আমার 



২১৪ রাধী জযুখতী । 
কথা গোঁপন ক'র্ছ? কিন্ত লক্ষি! এখন করুক কি? আর ত. 
আমি ধৈর্ধ্য,তরুতলে বিশ্রী উপভোগ ক+র্তে পার্ছি না! আর ত 

আমি শ্বার্থমোহের কুছকমরী ভালবাসায় আবদ্ধ থাকৃতে--পারি 
না! আঁমার পঞ্চভৃতের দেহ এই নাগবাপর্বতের পাদমুলে আর 
আমার অন্তর সেই চুলিকৃফার মনুষ্যত্হ্থীন অন্ধকুপময় কারাগারে, 

তৌমাঁর নিকট! এই উপস্থিত মূহূর্ভ আমার কিরূপ বল দেখি 
প্রিয়তমে ৷ ন! পার্লাম না, আমি আজই গিয়ে আত্মপরিচয় দান 

কঃর্ব। চুলিকৃফা আমায় নিয়ে যা ইচ্ছা হয় করুক, তবু 

আমি লোকললামভূত! জয়মতীর যন্ত্রণার কথা শুনতে পার্র 

না। হা শিবরাম, ভুমি আজ কা”র অনুসন্ধানের জন্ত বহির্থত 

হয়েই-_-এখানে যে আমি তার সকল সংবাদ শ্রুত হয়েছি! না 
শিবরাষ, হ'ল না, তোমারও অপেক্ষা ক'র্তে পার্লেম না ! এই 

ক্ষপত্রে আমি আমার বহির্থমনের সংবাদ লিখে চণ্লাম, (লিখন) 

শিবরাম, প্রাণাধিকা জয়মতীর উদ্ধারে চল্লাম! তাহলেই তুমি 
বুঝতে পার্বে, আমি আজ কোন্ উদ্দেশ্যে তোমার নিবারণ 
না শুনে কোন্ স্থানে গমন ক'র্লার্ম। এই আমার লিখিত পত্র 

(রৈল, যদি পার, কোন উপায় কর” ! নতুবা এই -শৃন্ত নাগাগিরি”, 
মূলে আমার অস্রলিপ্ত লিপি মাব্র পাঠ ক'রে--নীরব রোরনে, 

ভগ্তবানের কাছে জানিও+-”্যেন হতভাগ্যের আত্মার সদ্গতি 

হ্।” রা 

ছি [বেগ প্রস্থান 

যা 
৬ক৬৮৮৮৬৯৯ 



আবম জযমভী | । ইজ 

্ বেগে ডাঙবের প্রবেশ ॥ রি 
_ ভাঙব।. বাজপুঞ্জ, কোথায় গেলেন ? রাজপুজ 1 রাজপুত্র । 

টুলিকৃফার গুপ্তচর আপনাকে অনুসন্ধান ক+র্ছে! শীগ্র পলায়ন 
করুন. শীপ্ব পলায়ন করুন! অহোঁ, আবার আনন্দ বকুয়ার প্রতি- 
হিংসা! বীরকুমীর অভিমন্্া যেন সপ্তরঘধী বেষ্টিত! সিংহ যেন 

আজ ব্টাধের জালে জড়িত! এ কি বুক্ষপত্রে কেকফি লিখেছে! 

"শিবরাম, প্রাণাঁধিক! জয়মতীর উদ্ধারে চল্লাম”! এ লিপি ভ 
রাঁজপুত্রেরই বুঝতে পার্ছি; এ লিপি আমাকেই হস্তগত 

ক'রে রাখতে হবে। লিপি পাঠে অনুমান ই"চ্চে* এই স্থানে শিব- 

রামেরও আস্বার কথা আছে,মুতরাং তার আশ! প্রতীক্ষা ক'রে 
থাকতে হবে । সর্বনাশ হ'ল! অভাগিনী বাঁরুণি, ভোর আগ- 
মনই ইবি পুনের এই ভয়স্করী ছখেমী ঘটনার অশ্র-মাল !. 

ই রা রস্থান। 

ষষ্ঠ গর্ভীঙ্ক । 

রাঁজসতা। 

ফিরা ও কুকি স্্রিগণের প্রবেশ । 

কির আমারর ভাগ্যিট! বড়ই খারাপি রে, বড়ই 
খারাপি! এত করিস বন: ছি পাঠক ্যাাট 
তাস হই নি রে-হইল নি! | 



২১৬ স্বাধী জয়মনতী।, 

৯ম মন্ত্রী কিন বোল দেখি ঘ্বজ!, তুই পরের :লগে এমন 
করিয়ে মিস্? সে ম্যায়াট! তুছার কে রে? 

: কুকিরাজ। এই ত রে বাপ, আমারর মতলব ত ভূই পাস্নি, 

আর তৃহার মতলব তহামি পাইনি” পরের ছুঃখু কষ্ট দেখলে 
'আমারর পরাণ কিন কিমন কণ্র্তে থাঁকে,! আমারর মনে হয়, 

আমারর পরাণ দিলে যদি পরের দুঃখ কষ্ট সব চুলায় চ”ললে যায় ত 

হামি তথ্থনি পরাপটা ছাড়িয়ে দিতে পারি। আমারর রাঁজ্যি পাট 
নিয়ে ম্দি কেউ রে সুখী হয় ত, হামি সব ছাড়িয়ে দিতে পারি। 

আরে কি হইল-রে ! ম্যায়াটার লগে আমারর পরাণ কিন বুকে 

কাড়ার মত বিদছে রে! আদ তার পোল! ছ'টোকে হামি যখন 

দেখি, তথন আমারর বাঁচতে ন! সাঁধ থাকে বে! 

২য় মন্ত্রী। রজ।, তুই ইমন করিয়ে ভাবিয়ে ভাবিয়ে একটা 

বড়! রোগ করিক্বে ফেন্বি দ্েখ্হি! তোর বসিয়ে সুথ নেই, খাইয়ে 

সখ'নেই, শুইয়ে সুখ নেই, কিছ্ছুটীতে তোর হুখ দেখ্ছি না! 
তোবে তুই কিমন করিয়ে বীচ.বি ? | 
_কুকিরাজ।. আরে বাপ, আমারর বাচিয়ে কি সুখ আছে রে! 

আরে হামি যারে ম্যায়! বল্ছ, ম্যায়া বলিয়ে ভাাবাদ্নু, যারে 

আসারর রাজ্যিতে রাখ, তারে পত্র লোক ধরিয়ে নিইয়ে 
চ'লিয়নে যাইল, হামর! তার কসর কিছুটা দেখতে নার, সব বোক1 
হইয়ে বসিয়ে রই! ভেমন পরাণ কি হোবে রে. কি হে ? এর 
চেইন্ব! মরণ তালা রে-মরণ ভালা. 
ওর মন্রী। রঙা, তুই আচ্ছা কথ্থা-_মাধ্থাটা হি বাঁছির 



রাণী জয়মতী। ২১৭. 

করিলি : ? জন তি  হামরা তি (ধোকা জিন কৈ! ! মোদের রাজি 

হইতে একটা ম্যায় ধরিয়ে লইয়ে চলিধ়ে গেল, আর হামরা মব 
বড়া বড়া ষরদ-__বদিয়ে রৈস্থ! এখন তায় ভয়ে সব চুপন্টী 
করি বসিয়ে আছি, চুলিকৃফার রাজি যাইতে সব ভয় পাইছি! 

কুকিরাজ। ওরে,হামার ত সেই ছুঃখু রে, হামার ত সেই 
ছুঃখু। আর তোরা সব বলিদ্, পরের লগে রজা তুই এমন করিস্ 
কিন? কিন ষে করি, আমারর কালীমায়ী জানে, আর আমার র 

মন 'জানে। আমারর যদি একলার শক্তি-ক্ষম থাকিত, তাহ'লে 
কি হামি ইমন চুপটি করিয়ে বসিয়ে থাকি রে! আরে কি হইল 

রেকি হইল | আমারর ম্যায়াটার লগে পরাণট! চলিয়ে যাইল রে । 

চন্দ্রনাথ ও রুঙ্সিংহের প্রবেশ। 

কুদ্রসিংহ। দাঁদামহাশয়, তুমি বল্লে না, কাল আমাদের মাণর 
কাছে নিয়ে যাবে? চন্দ্রনাথ সে কথা বুঝ ছে না। ও কেবলি ণ্ম 
মা” ব'লে কাদবে। তুই শুন্ না ভাই, দাদামশায় কি ব'ল্ছেন। 

 কুকিরাদ্। আর আয় ভাইটা আমারর আয়রে! তাইটা 

আমারর কাছটাতে আয়! আহা রে তাইট! আমারর ভাবিয়ে 

ভাবিয়ে কিমন হইয়ে গিয়েছে রে দ্বেখ.। মুঝ্ধে কালি, পড়িয়ে 

গিয়েছে রে! ভাবনা কিন ভেইয়া, মাটা তোর আস্বে, না আসে ত, 
হামি ত কুত্রদিং দবারাটাকে বলেছি, হামি তোষের লইয়ে তোছাদের 

দায়ের কাছে নিয়ে দিয়ে আসিব । কথা ক, ভেইঙ্া কথা ক।. 

কুত্রসিংহ |. ও কথাকইচে না দাদামশার-! আমি অনেকক্ষণ 



হা রী আ্াগী ঈয়মতী 

থেকে ওর র তোধামোদ কর্ছি, কলি বদাননার আমাদের কত 

ভালবাসেন, সে দাদামশায় কি মিথ্যা বল্ছেন! নিশ্চয় আমাদের 

তিনি দিয়ে আস্বেন । 

+ কুকিরাজ। হা দাদ্দাটী, হামি তোদের লগে সব করিব। তুই 
আমারর সাথে কথা! ক'রে ভেইয়া! কি লিবি বল্? তা দিব, 
তুই কথা ক”। 

রর 

চত্্রনাথ। | গীত 

আমি কি কইব কথ! কেবজ দাদা ষায়ের কখা পণ্ড়ছে মনে ।। 

শুই ছুপুর বেলায় গাছের ছাওয়ায় আমর! থাকতাম ব'সে দুজনে ॥ 

মা বলতেন উপকথা-আমি দিতুম সীয়ঃ 

সেই নীচে কাটা উপরে কাট! ছুয়ো রাণীর হায়, 

আমি ঘুমিয়ে গণড়-তাম মায়ের কোলে মা থাকতেন ঠীয়। 

ঘুমের শেষে অ চল ধেকে থাগুতেন কল যতনে ॥ 

কুকিরাজ। ওরে ইমন কথা কোস্নি রে, ইন কথ! 

কোসন্ি। শুনিয়ে হামার যে পরাণটা কাটি যায় রে! হামার সাথে 
তুহার কথা কইতে হোবে না রে ভেইয়া, কথা কইতে ছোবে না। 

ক্ত্রসিংহ। ও মামা গোঁ রোদন ). | 

 এক্ুকিরাজ। তু আবার”কি কুলি রে আবার কি কলি: 

 ছাগারে কি পাগল ক'র্বি রে, পাগল কপ্র্বি! তুহাদের মাটাকে যে 

ছাদারও প্মা,মা” বলিরে কাদিতে ইচ্ছে করে রে, কাঁদিতে ইচ্ছে 

করে ! মাটা য়ে মাটা 1 তুই 'যে.ইমন করিব রে মাটা, না ত 

স্বপনে না জীন্তুন্! € রোধন: ১. 
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 জ্্নাথ।। াকে ধরে নিয়ে. গেল, ভি কেন ৷ আমাদের 

ছাড়িয়ে নিয়ে এলে দাদামশীয় ! তুমি আমাদের যদি না ছাড়াতে, 
তাহ'লে আমরা মায়ের কাছে থাকৃতুম। মাকে ধরে মার্ত, 

আমরাও মার খেতুম, তাহ'লে ত এমন ক'রে আমাদের মায়ের 
জন্তে মন কেমন ক'র্ত না। 

রুদ্রসংহ । মাগো--আর ভাবতে পারি না! ভুমি কোথায় 

আছ মা! বাবা কোথায় আছেন মা! দাদামশায়। আমরা কবে 

মায়ের কাছে যাব £ পু 
চন্্রনাথ। তুমি আজই আমাদের নিয়ে চল দাদামশার, 

তোমাকে একটা! পুতুল দ্রোব, মা ভাল পুতুল তৈইরি ক"র্তে 
পারেন, আমি মায়ের হাত্তের গড়ী পুতুল তোমায় দোব। 

রদ্রমিংহ। আমাদের ছজনকে যদি না নিয়ে যান, তাহঠলে- 

চদ্রকেতুকে আপনি নিয়ে যান ! ও একদিনও মা ছেড়ে থাকতে 

পারে না । আমি বরং বাধার কাছে থাকৃতুম, আমার এক আধ 

দিন ম! ছেড়ে থাকা অভ্যেস আছে। 

চঙ্ত্রনাথ। না দাদা, আমর! ছুজনেই যাব, আমি | তোমাক 

ছেড়ে যাৰ না। আমি একলা গ্লেলে মা বড় ভাব্বেন। আমারও 
বড় মন কেমন ফরে দাদা ] | 

চ্ীনাথ। দাদামশার, একেবারে আমাদের দুজনকে কেমন 

করে, কোলে ,কঃরে নিযে যাবেন ? তুই কি বোকা রে? তুষ্ 

| (আগে যা, আমি পরে যাব, কেমন দাধামশার ! | 
- কুকিরাজ 1:  শুন্তেছিদ-শুন্ডেছিস্ জনি ) 
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আমার যে বাক সরে ন| রে! চল্ চল্ সব সাঁজিয়ে পড়ি, ম্যায়াটা 
আমারর নিয়ে আমি চল্। পরাণের ভয় থাকৃষে ত হা না, 
আপমানের ডর না থাকবে ত যাঁবি না ! | 

. মন্ত্রীগণ। হারে রে তুই রজা,কিমন কথ টা'কইলি বোল্ দেখি। 
২ম মন্ত্রী। পরাণ বি দিব, সর্ধিি বি দিব,তু যা করিবি, হামারা 

তোর নফর আছি, হামরা লব তিমনটা করিব । | 

দ্রুহপদে পলাযিত প্রহরীর প্রবেশ। 

_ গলার়িত প্রহরী । কুকিরাজের জয় হোক! এই যে দাদা 
চন্ত্রনাথ আর রুদ্রসিংহ। ভাল আছ ভাই! 

চন্ত্রনাথ । তুমি না আমাদের মায়ের থপর আন্তে গেছলে, 

আমার মা কোথায় ? মা কত “চন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ” ব'লে কীদ্ছেন ! 

কুদ্রসিংহ | তুমি আমাদের মাকে আন্লে না কেন? উঃ, ভুমি 
কি নিষ্ুর ! 
 পলারিত প্রহরী। নিষ্ঠুর বৈকি ভাই, নিষ্ঠুর, রা নির্মম না 

হ'লে আসি মায়ের সন্ধান পেয়েও আজ মাকে আন্তে পার্লাম না? 

ক্কুকিরাজ। তুই মায়ের সন্ধান পেয়েছিসু রে! হো হোঃ_ 
নত্রিমশারা, সব উঠিয়ে পড়, উঠিয়ে পড় । ধাঁ, যাদাদী ভাই, তোরা 

সব সাজিয়ে আয়, সাজিয়ে আয়! যখন, ম্যায়ের, সন্ধান হ “য়েছে, 
তখন আয় ডর কি রে! পরাণ দিব, মায়েরে আনিব। ঘমরে হামরা 
ডর না করির। নর কথ! দি ত? কা দা পিক ত মোদের 
মায়েরে নিয়ে'গেছে! ?. এ 
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পল্ারিত গ্রহন | আঙ্ে নে আমরা যা অনুমান করেছিলাম, 
সেই সত্য! হাক কুকিরাজ ! | না না, চলুন, চলুন, আর বল্ৰ না! 
আমার প্র শিবরামের আদেশ তা! নয়, তবে যত শী যেতে পারেন, 

তারই উদ্তোগ করুন। রাজপুত্র গদাপাণি প্রাণের আবেগে একাই 

অগ্রগামী হ, য়েছেন, তাই ভঙ় হুচ্চে। 
কুকিরাজ। কিছুটা তোরে ডর কণর্তে হবে না । হামরা 

সব কীড়ার তারের মত জোরে চলিয়ে যাইব। তুই দেখিবি, 
হামর! সব কুকি--কিমন করিয়ে লড়াই ক'রে থাকি.! তবে একট . 

কথা রে, আমারর ভাই ছ”টাকে কে কাচ্চে রাখবে? আমারত,. 

এইটা ফিন্ ভাবনা আইল! । রোস, রোদ, একটা মতলধ করিয়ে 
নি। হোবে, হোবে, সব ছোবে | যা মন্ত্রিমশারা, তোর। স্ব কুকি 

ভাইর, হাক দে | লড়ায়ে যেতে হবে । কালীমায়ীকি পাদ-পদ্ 

শ্রোরণ করিয়ে গড়ায় লব যেতে হ'বে। হানি রঞ্জা, যে কুকিটানা 

যাবে, হামি তার গর্দান লিবে। আয় ত ভাইছুটো, হামার কোলে 

আয় ত। ( ক্রোড়ে গ্রহণ ) | রি 

মন্ত্রগণ। ঠিক নিবে, ঠিক নিবে । সব খেতে হবে। যেনা 

যাবে, রজ! তার গর্দান ঠিক নিবে। | | রি 
[ সকলের বেগে প্রস্থান। 



সপ্তম গর্ভাঙ্ক। 

কারাগার। 

চুলিকৃফ ও প্রথম প্রহরীর প্রবেশ । 

। টুলিকৃফা। কৈ, আমার উদ্দেশ্ত যা, তা সফল হচ্চে কৈ? 
পাষাণ হ'তে যেমন সলিল নির্গভ হয় না, তেমনি এত ন্তরণ 
দিয়েও জয়মতীর নিকট হ'তে রাজ-পুত্র গদাপাণির সংবাদ বাহিত 

ক'র্তে পার্ছি না! জার কি শাস্তি দেওয়া যায়? (প্রকান্তে ). 
না চণ্ডালিনী জয়মতী আন্ছে! দুশ্চারিণীর ধন্য বুকের পাটা! 
ধন্য অধাবসায় বটে। 

প্রহরী মহ জয়মতীর প্রবেশ! 

জয়মতী। মা ছৃর্গে গে! ! আমার স্বামীকে কগ্যাণে রাখ, মা ! 
যেরূপ সিংহলে শ্রীমন্তকে রক্ষা ক'রেছিলি মা, তেমনি ক'রে তোর 

ভাগ্যহীন পুত্রকে কোলে নিস মা! কিছুতেই যেন, হা রাজ. 
অন্ুচর তার সন্ধান না পায় মা ! রি রর 

. *র গ্রহরী। আরে চ'ল্এনা মাগি! পথের মধো ছাড়িয়ে 

হাত জোড় করিম্ কি? দেখছিস্ না রাঙদাবাহার আজ কহেদ 

ঘরে এসেছেন।. (রাঙগাকে স্বভিবাদন ).. * টি 
- 'জ্মতী।. &ধ না বাবা, মাগো, আ যর স্বামীর ধা মাত 
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ভরসা তিতা ভরমা় মা আমি ভি 'আহলাদে আজ গ্রাণ দিতে, 

বসেছি! 

চুলিকৃফ। | *জমতি। এখনও কথা শোন্। কেন মিথ 
নিজের মন্ত্রণাকে নিজে ভাঁলবান্ছিদ? গর্ধাপাণির পংবাদ বল্, 
এখনি, তোর বন্ধন মুক্ত ক'রে তোর ইচ্ছামত স্থানে রেখে আস্ছি। 

স্বামীর অবর্তমানে কিছু তরণপোষণ চান্। তাও দিতে অঙ্গীক্কত 

হ'চি। | 

গয়মন্তী। ধিক ধিকৃ চালকৃফা, ধিক নরশার্দ,ল! তোর, 

রন্ধে আমি এই বাম পদাঘাত করি। ধিকৃ ধিকৃ চুলিক্ষণ, তোর 
এরূপ নরহত্যাময় রাজমিংহানের উপর ইন্দ্রদেবের বজ এখনি 

পতিত হোকু। র 

চুলিকৃফা । এখনও হয়নি, এখনও হয়নি? দরিদ্রের গগন- 

স্পরী দর্প এখনও চূর্ণ হয়নি? দে প্রহরি, আমাকে বেত্র দে। 
( জয়দতীকে আঘাঁত করিতে করিতে ) এইরূপ এইরূপ ভাবে-- 

অবিরন জাত চলুক! এইরূপ আঘাতে যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, 

ততক্ষণ _তন্তক্ষণ এই ভাবে বেত্রাঘাত চল্থে। নে, বেত্র নে! 

' চুলুক্, চলুক, অহমিশ চলুক! দেখু [ছুশ্ারিণি! | রাজাঙ্ঞ অবছেলনের 

কিরূপ দও দেখ্। 

ক 2 পা 
্রহরীদ়। 1. বল্ বল্ এখনও বল্? 

| জয়মতী। জগজ্জননি! এই ত চলেছি, তোর অপার করগার 

 জ্লে--পরম ইষটদেব স্বাসীধনকে ভাসিয়ে রেখে এই ত আমি, 
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চলেছি! প্রভু! প্রস্থ ! টোন আপনি নিশ্চিতে, থাকুন! এ যেমায়ের 

করুণার সাগরে--অগণিত স্সেহ-পদ্ম ফুটে রয়েছে! দেখুন দেখুন 

ধরুন-_ধরুন--আমি দেখতে দেখতে চলে যাই। জামী পৃথিবীর 

তাপভর! কোল ছেড়ে চলে যাই! এখানে কেবল স্বার্থ--কেবল 

বার্থ! স্বার্থের জন্ত এখানকার লোকেরা না কর্তে পারে, এমন 

অসাধ্য কাজ তাদের নাই! নে মা--আমাকে কোলে নে ! 

নেপথ্য--গধাপাণি। চুলিকৃফা, আমার নাম গদাপাণি, আমি 

মহারাজ চণ্ডেখবরের পুত্র, আমাকে হত্যা কর্, কিশ্বা আমাকে লয়ে 

যদৃচ্ছা ব্যবঙ্কার কর্, কিন্তু আমার প্রাণের প্রাণ জরমতীকে মুক্ত 
ক'রে দে! 

 প্রহরিগণ। এ আবার কি শুনি রে। 

জয়মতী। (স্বগত) তাই ত--এত আমার নাথেরই কণ্ঠস্থর । 
ওমা কি করলি মা! তাহ'লে প্রাণেশ্বর কি. আমার যন্ত্রণার কথা 

শুনে স্থির থাকতে না পেরে দুরাত্মা চুলিকৃফাকে আত্মসমর্পণ 
ক'র্তে এলেন ? তাই, তাই, ওম তার যে প্রকৃতি আমি জানিষা! 

তিনি যে আমাঁগত প্রাণ মা, আমাকে ছাড়া তিনি যে ৭ একমুহ্ 

থাকতে পারেন না মা! | 

চপ । ধর্, ধর মহারাণকে সংবাদ 
.. গদাপাণি ধরা প' ডেছে। . | ৃ 

বিজ, ওমা রথে! | কি. গনি বাট সে) ওঁ পাগল, 
গাগগ, এমনি ক 'রে আমার কাছে ও অনেকদিন এসেছে! ৃ একে 
ধার নার ছেড়ে দাও। | ও 



ক্লাীজরমতী। ২২৫, 

মেরে ভৈরষীগণের * | বর্াব ). 

তৈরবীগণ। ৯ টি স॥ শীত 

গুন্তে পাস না শুমা ছুঃখিনীর ছুঃখের কথা। 

এত ক্িপাধাণীর্ মেয়ে খেয়েছি গো কানের মীথ। ॥ 

কেঁদে কেদে টু ছ'ল, 'মায়ের মেয়ে এমন কোথা, 

আ। কভু কি পার ওমা, দেখিতে মেঝের ব্যথা, 

খ্ারলি পেটে নালি কোলে, এখন ফেলিস, অকৃল ভলে, 

_ ছুর্ধানাহ আর ভূমগুলে, বুঝি না রাখিতে এমন প্রথা, 
| ফুপুত্রের কুমাত। নয়, রি এ কথাও তোর কথার কথা ). 

. | ( অন্তধন) 

রাজকর্ম্মচারী সহ গদাপাণির প্রবেশ । 

»ম কর্মচারী । আঁমি ধরেছি, আমি ধারেছি। 
ইন কর্মচারী । আমি, আমি, আগে, আগে । . 
ওয় কর্ধচারী। আমি তোমার আগে! মহারাজ, ধরেছি, ধরেছি। | 
গর্াপানি ॥  ধর্বে ধর, আমার সাধের জয়মতীকে আগ্রে কত 

ক্র । আমার অন্ধকারময় গহের রুপ্রদীপকে আগে গে করাও 

তারপর আমার ধর! . . ; চি 

১ কর্মচারী । ভা হবে না, বায়ে, ছাড় না।. 
গদাপাবি |. কৈ, কৈ আরা জয্মতী! জরমতি! জমি! 
৯. থে রি নামার মৌজা সবদ্ী। - বে ঈ ্ হি 

ডি 
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আমার মরিস ছরিভ্রানি শু্কর্তিত ধান্ত তরুশাখ।! ৈ প্রয়তষে 

প্রিনতমে ! আমার অন্ত তোমার আজ এই  হুর্দশা & ছেড়ে দাও, 

ছেড়ে দাও, আমার সপ্তবুপের 'ধন এক মাণিক্যকে পেয়েছি, 

একবার ছেড়ে দাও। | 
জয়মতী। ছেড়ে দাও, ছেড়ে 'দাও, ও পাগল, পাগলকে 

তোমাদের ভয় কি? কেন পাগল, আঙ্গ এমন পাগণামী দেখাতে 
এলে? দেখ দেখি, তোমার নিজকর্ণে কিরূপ ুর্গতি ভুচ্চে! 

গদাপাণি। জয়মতি! প্রাণপ্রিয়ে জয়মতি, যথার্থ আজ 
মি তোমার জন্ত পাগল! জীবনসহচরি। না জানি কি. 

ষন্তরণাই পেয়েছ? তার নিমিত্ব আমি, তার হেতু আমি--.এই পাষঞ 
স্বার্থপর মনুষাব্যাপ্ন! 

জন্রমতী। পাগল, মনের তুলে কি ব'ল্ছ ? চলে যাও--চলে 

বাও, তুমি স্ত্রীনীতি বোঝ না । যারা সাধবী পতিব্রতা রষণী, তারা 
পরম দেবতা সংসার-দর্বশ্ব স্বামীর নিমিত্ব লব ক'রৃতে পারে. 
বীরের তীব্র শর গাত্রে ধরতে পারে, ইন্জের হজ মাথায় নিতে 

গারে, বাবা শিবশ্ুর ত্রিশূল ঘুকে নিতে পারে,  নারান্ণের 
| দর্শনের মুখে নিজ প্রাথকে ডালি দিতে, পারে! তবে ভুমি 

. সেই স্বামীর প্রিরতমা পত্থীর অন্ত, এত ব্যাকুল হয়েছে কেন? 
বল দেখি পাগল, আজ যদি অভাগিনী জয়মতী তার স্বামীর জন্ত 
 পরশাচগ্র্তি চুবিকৃমার কারাগারে আক্মপ্রাথ রেখে পরপারে 
এষেতে গারে, তাহ" লে সবার. স্বামীর আদ: কৃত গৌরব! কত 
এবুখোজ্দরত রাও খরার, আগ্ছগানি না করে শত্মগৌরবের 



 রাধীজযমতী। ২২৭ 

হার পরে হাসতে হাসতে চলে যাও! আমার জন্ত তোমার 

আজ এ বিড়ঙ্কনা কেন ? | 

রি গদাপাঁণি। চ”লে যাবে, পাগল চ'লে যাবে ? প্রাণরূপিণি ! 

তোমায় ত্যাগ ক'রে সে চ”লে যাবে? এত অকৃতজ্ঞ সে? তোমার 
একদিনের ভালবাসার সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কণ্র্বে না ? কিছুতেই 

নয়। আজ আমি নিজ প্রাণের মমতা রেখে তোমার উদ্ধারে 

এই পিতৃরাক্ষ্যে পুনঃ প্রবেশ করেনি ! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, 

মিংহের পত্ধী সিংহীকে কে কারাগার মধ্যে রাখতে পারে? 
ছুরাচারগণ ! দেখি তের গতি রুদ্ধ ক”র্বার শক্তি কার? 

( কর্মচারীর সহিত মন্লযুদ্ধ ও গদাপাণির পতন ) 
২য় কর্মচারী । (গদাপাণির বক্ষে উপবেশন রি ) এ 

নিয়ে এস, বাধ ! 

: ওয় কর্খুচারী। কিন্তু বাবা, আমি আগে টনি 1. 
. গদাপাণি। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, শিস কিরে 

গেল! (মন্তবুদ্ধ) : 

বেগে শিবরামের প্রবেশ । 

 শিবরাম। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, নীঙগালাকাতর, গ্রহ" 
নী হতভাগ্যকে ছেড়ে দাও, তোথাধের টালিন ছেড়ে 
দাও | কি মরীধমগণ! শিবেবরুয়াকে চিনিস না? 

ব্যাতর প্রহরী। ওরে বাবা রে, ওরে-ওরে রাজাকে খপয় | 
্ খপর দে বু করদীকে লিয়ে গালা! পিষটানের ফোর দিয়ে পালা 
8: 1 জয়মতীকে বাইয়া গ্রহরিগণের প্রস্থান 



২২ ক্াধী জরমতী। 
শিবা): ং যা পিশাচেরা, তোদের নহাপাদী কুলাফার 

চুলিকৃফাকে সংবাদ দে যে, আজ আনন্দ বুয়া এটণের তয় না 
ক'রে--তার ই্প্রভু এই আসামরাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী 

কুমার গ্ণাপাণিকে নিষ্বে প্রস্থান: ক'রেছে ! আজ শিবে একটা 

নয়! শত শত মন্ত এররাবৎ আজ 'তার প্রলয়-নিশ্বাসে কোন্ 
মেতে গিন্ে ঘে পতিত হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। এই শিবে 

তার 'প্রভৃ-পুত্রকে গলার মুক্তার হার ক'রে নিয়ে চ'লেছে। সাধ্য 

থাকে অগ্রসর ছ+। | 
০০4 প্রস্থান । 

শঙ্কিত পলায়িত জয়কেতুর প্রবেশ । 

জরকেতু । কি খুড়ো, চিন্তে পার্ছ না, আমি তোমার 

জয়কেতু গো। বাধা, আমাকেও বেট! চুলিকৃফা করেছে চুকিয়ে 

ছিল, ধেঁচে থাক বাঁবা, বেচে থাক ; এই সুযোগে আমিও কয়েদ.. 
থেকে পালিয়ে এসেছি! তুমি আমার বাড়ীতে লুকিয়ে থাকৃবে 

এল] ( পচাৎ পশ্চাৎ ) খা খুড়ো_ ্ 
| পরথন। রর 



পঞ্চম অঙ্ক । 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

রাজসভা । 

নর্তকীগণের গ্রবেশ। 

নর্ভকীগণ। .. শীত 

: পরেছে নেশা চমূষে উঠ, হাইতোলা জায় ট্প্ষি মীরা। 
. গড়িয়ে গড়েন প্রেমিক পুরুষ, হন্ তার হিড়িকে দশে হার. 

কপ বি প্রেম্সিক হুজন কিন্ত হ'লে নিও য'দে বিরহের কণিশাধরে, ৪ 

যা . দি যান ক প্েসিক বধু ভবে খাটি বলে কাছে হেও মরে, 
শপ ী। পক | ৃ 
51 তে কাল এটি ভাড়ীজাডি সয়ে পড় প্রাণ 
ফ্ষে। রমা তে জান খোয়া ৮৯ চোরা ৫ পে হা ৫. 



২৩১.  ফামী জয়মতী 

জনৈক সী? কৈ,আন্ বে এখন রাজা বাহাছরের ধর্শন 

নেই! এমন গানটা গাঞ্ডের বালিতে তরূলি লে! চলুক, চক 
থামূলি কেন? | 

২য় সথী। আপনি মশার, একট ধরুন না। আর ত বেশী 
সময় নেই--বক্সিসের কিনার! ত একটা ক”্র্তে হবে। 

জনৈক সতী । রাজার কাছে কি তোদের বকৃপিস মিলে, 

না? তবে আমার উপরে আবার উচু নজর দিস্ কেন? গান 
গাইতে ব'ল্ছিস্ একটা গাই ভাই! 

গীত 

. সথে থাক আমার গঙ্গাজল। 

. ভুই আমার লো পরশ মণি--শুচিবেয়ের পরম বল ॥ 

.. « মন বখন কেমন কেমন করে, গুদ্ধা হই পরশ ক'রে তোরে, 
আস্ত! কুড়ের কূড়িয়ে মানিক তোর ছিটে দিয়ে ভূজি ঘরে, 

তখন সনের গোল বাজ লে! মিটে, মিটে যেমন ছাড়ায় মল॥ 

ওলো, মনের মতন যেমনই প্রেমিক হ”ক না লো, তবু গঙ্গাজলে 

ধুয়ে মুছে নিতে হয়, তা না হ'লে সে প্রেমিকের ত মন বসেনা! 

সি রাজা বাহুর যে অস্থি হ'য়ে জাস্রেনা | 

_ এহরিগণ, বসিগণ ও লিকার প্রবেশ ॥. 

 ছলিক্ফা। শির, শিরদ্ছ্ে, যে যে কারাগারের রক্ষক | 
ছিল, আমার আদেশে তাদের শিরশ্ছেদ! প্রাণ দিলে ন! কেন 



রাঙঈী জয়ষভী ॥... . ২৩১, 

আকবার বৈ4ছূ'বার মরতে হবে লা ত! হাতের শিকার বন্তবরাহে 
বাধা! দিয়ে উদ্দেন্ট বিফল ক"র্লে? এর চেয়ে মৃত্যু ভাল! কিসের 
'আমি রাজ্োম্বর কিসের তোমর! রাজ কর্মচারী --কিসের আমার 

পৈশ্ঠবল-_কিসের বাহুবল? একট! দন্থ্যকে তোমরা ধৃত ক'র্তে 
পার্লে না? ক্ষৃধিত ব্যাপ্রের মুখ হ'তে তোক্ষ্য পালিয়ে গেল? কেউ 

গ্রাস ক'র্তে পার্লে না? কে কোথায় আছিস্,পাপাস্মীগণকে রধ্য- 
ভূমিতে নিয়ে যা! সকলেরই শিরশ্ছেদ কর। ক্ষমা নাই! সমস্ত 

রাজ্যবাসী আমার শক্র/তা না হলে ফেউ পাপিষ্ঠগণকে ধৃত বা হত 
ক'রূলে ন! কেন? বুঝি ন1--কুটনীতি বুঝি না৷! দাও,নগর জালিয়ে 

দাও, নগজ়ের আবালবৃদ্ধযুবাকে সংহার কর । যাও-যাঁও অগ্সি 

গ্রজছলিত কর, নগরবাসিগণকে গৃহে অবরুদ্ধ ক'রে গৃছের সম্মুখে 
অগ্লিদান কর। রাজ্যবাসী দেখুক, নগরবাসী দেখুক-_চুলিকৃফা 
রাজশক্তি ধারণ ক*র্তে পেরেছে কিনা ? আর শুনেছি--চাটুকার 
জয়কেতু নাকি দুরৃত্ত শিবে বরুষার পশ্চাৎ গশ্ডাৎ তোষামোর 
ক'র্তে ক'র্তে গমন করেছিল, সে পাপাত্মা কোথা? নিযে এস, 

এই মুহূর্তে নিযে এস! ছুরাঁচার কারাগার হ'তে পলায়ন ক'রেছে! 

নিশ্চয়ই গদ্াপাণির সহিত সংযোজিত হয়েছে! নিশ্চয়ই এই ষড় 

যন্ত্রের মধ্যে পাযাগ্ড জয়কেতুও পরিধির কেন্দ্রবিন্দু । সুতরাং 
তার আগ্রে প্রায়শ্চিত্ত চাই । যাও, নর্ভকীগণ, তোমরা! যাও; যদি 
স্বাজাশাসন কণর্তে পারি, যদি শক্রশাসন ক'র্তে পারি, তাহলেই 
আবার, আমোদ: প্রমো কক!  নতুব! দুরে নি হর গা 

_গাক্বে, কালও দুরে থাকৃবে। 



্ .... জান জয়মতী 

হঙ্কস্থী। (€ জনাস্তিকে ) পালাই চল বোন, টি চিল, 

: না ৰকৃসিস্টা মিল্ল ভাল! 
৯ম নস । বাবা, রাজা নয় ত যেন আবাড়! কেটে ॥ 

[ সকলের প্রস্থান ।, 

চুলিকৃফা। চুলিকৃফা নিজ কার্ধ্য ভুলে না।. কি পাপাক্সাগণ: 

ঈাড়িয়ে রৈলি যে! য! প্রহরি--পাপিগণকে বধাভূমিতে লিয়ে যা 1 

বাঁ. নগরে অগ্রি দেবার বাবস্থ। কর্গে, আর সদ়্তান ০ 

আমার নিকট প্রেরণ কর্গে ! 

[ ইইজন প্রহরীর প্রস্থান ] 

১মমনত্রী। মহারাজ! অতি ক্রোধে কোন কার্য করা বিহিত 
 নয়। 

চুলিকৃফা। দে উপদেশ (7 অনেক জান! আছে 

ষন্্রি। সে বুদ্ধি বিধেচন না থাকূলে তোমাদের কবল হু'ভে এই 
আসাম রাজা উদ্ধার ক'রে আজ আসামের রাজ! হ'তে পার্তা 
না| আমি কার? কথা গুন্তে ঢাই না; রাজ্য শাসন কিরূপে হয় _-. 
প্রজা বাধা কিরূগে থাকে, তা চুলিকৃফার বিদিত নাই ক্রয়ে 
পা ছ্রকেছু আসছে! . .. ৮ 

প্রহরী স্হ অকেসর পরবশ। 

| আকেছ। আও কটা লোক, ৬ 

তাহলে 'কি..আর: শিকার পালার ?. কব বা 'অতীগাক় যশ 



ঝি জয়মতী।! ২৩৩ 

গিটা নেইঞঈতা ন! হ'লে বুন্লুষ সর্যে হ'ল তিল, আর ০ 
রদ্রাক্ষ, খেলাম কিল। 

এ চুলিকৃফা । হরাচার শয়তান 

জয়কেতু। আন্তে হাঁ, আজ্ঞে হাঁ তা বৈকি! মহারাণের 

কথার কি ভুল থাকৃতে পারে ! 

চুলিকৃফা। আবার তোষামোদ, শয়তান, চুলিক ফা তৌর 

চাটুতে আর ভুলে না । | 
জয়কেতু। রাম, হরি, ভুল্বেন ফেন?, বুদ্ধিমান লোকে কি 

পরের কথার ভুলে? যারা মুখ্যু আহাম্মুক তাদের কথা ছেড়ে দিন্। 

চুলিকৃফ!। স্থির ,থাকৃবি নরাধম, বাকনিষ্পততি কার্ল 
দেখৃছিস্ তরবারি ! | 

জয়কেতু। তা ভ দেখ্ছি বাবা, ( ্বগত ) বপি এমন ন কারদার | 

কি খান্ুষে পড়ে গা! | 

 চুলিক্ফ!। কুলাঙ্গার, তুই নয় আজ শিবে বার | সাহা 
ক 'কেছিলি, তাকে গোপনে ুককারিত রেখেছিলি ক 

জয়কেতু( (নীরব), | 
ছুলিক্ফা । উত্তর দে, নীরব টনি যে? 
অয়কেতু। আজে, হুজুরের কোন্ কথাটার উপর দাস 

নির্ডর করে কার্ধাদি ক+র্বে, তাই'যে বুঝতে পারছি না কর | 
. চুবিক্কা। কোন্ কথায় নির্ভর ক'র্বে কিরূপ? . ... 

| আবে আজে, আগে হুর তরবারিটা দেখিকে বেন 
স্থির খাঁকৃবি; দেঁথুছিস, তরবারি! স্বায় পর আবার, বাল্ছেন,. 
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“কথার উত্তর দে” । তাই হুর, কোন আজেটা ভামিল কন, 

ভাই অধম ঠিক ক'র্ডে পার্ছে ন ছভুর | ৃ 
চুলিক্ফ। । আচ্ছা শেষের কথার উত্তর দে ! | ভুই গদাপাণি আর 
শিবে বরুয়াকে আজ কোন সাহায্য ক'রেছিলি কিনা? | 

জদ্বকেতু ৷ হুজুর, জিজ্ঞাসা ক"র্তে পারি কি, হুজুর কি 

বিশ্বাম করেন? 
ছুলিকৃফা। আমি ত তাই বিশ্বী করি! কেননা তোর স্তায 

বিখবালঘাতকের কোন কার্যই অসাধ্য নয়। 
জরকেতু। আজ্ঞে আপনি কি আর ভুল বল্ছেন ? 

ছুলিকৃফা। তাহ'লে তাই, জানিস্ রাজদ্রোহীর দও কি? 
জয়কেতু । আজে হুজুর, তার তি কি বাল্ব, তা টি 

যা (বিবেচনা | 
টুলিকৃফা | বিবেচনা কি পিশাচ! তুই ত আজ তাদের 
নঙ্ের গৃহে স্থান দিয়ে গোপনে রেখেছিলি ? 

জয়কেতু। তা হন্কুর যখন এত সংবাদ রেখেছেন, ঘ তখন সে 

কথা মিথ্যে কিরপে বল্ব ্ 

- চুলিকৃফা । তাহ'লে তোর রাজদও অবশথস্তাবী।, 1. | 

; জরকেতু। নিশ্চ্, যখন হুজুরের মনে-লে আশা জেগেছে! 

. চুলিক্ফা। অন্তায় জেগেছে! তবে কি হর স্কে লস, | 
ত্যবাদী 1. 8 
কে আহা ই ভা কে ধন মি বখন 
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রাজবিচারে সতাবাদী ত হতে পার্ব না। কাণেই জামার নর 
কি দ্বিতীয় কথা আছে হুর । তবে মা বাপ, গোলায-_-আপনারিই 
শ্ীচরণের গোলাম! যা কিছু অপরাধ ক'রেছি, সব হুজুরের 
ভালর জন্তু ! ত নীচে জল-আগুন আর উপরে জজ সৰ 
মেখ্ছেন। 

চুলিকৃফা। সে কথ! সম্পূর্ণ মিথ্য। ! প্রহরি ! পাপিডের প্রাথ- 

ওই বিহিত, তবে কি জান্লে-__ছ্াব্নাস্বা এক কালে আমার কতক 
গুলি কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেছিল, তজ্জন্ত আর প্রীধদ্ 
ক+র্ব না, কেবল মাত্র পাপিষ্ঠের ছুই গালে চুণ কালি আর গর্দতের 
মুকুট মাথায় পরিয়ে 'দিয়ে-নর্গরের চারিদিক ভ্রমণ করিয়ে-* 

রাজ্যের মধ্যস্থলে কোন বৃক্ষে বন্ধন ক'রে রেখে দাও? কেউ 

জিজাস। করলে ব'ল্বে--যাঁরা নিজ প্রতুর প্রতি অবিচলিত 

বিশ্বাম রেখে স্থির থাকৃতে পারে না ও নিজপ্রভৃকে ত্যাগ 

ক'রে প্রভুর শক্তুর পক্ষ অবলম্বন করে এবং যারা একজনের 

তোষামোদ করে আর একজনকে সাধারণের চক্ষে দ্বণার 

সামগ্রী ক”রে থাকে, সেই নররূপী পঞ্ুদের এই উপযুক্ক শান্তি। 

এই সেই ঘোর মহাপাতকের ব্যবস্থাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত! যাও, বিল 
ক'র্ছ কেন? সব ত পুর্বব হ'তে প্রস্থত রাখতে বলেছি! « 

ওর প্রহরী । যৌছকুম মহারাজ [ (তথাকরণ ) 

আন্কেতু। বেশ হযেছে! দে প্রহরি, মাতা ননদরানী হয়ে 

তোদের প্রাণ গোগালকে : আজ ভাল ক'রে সাজিয়ে গোষ্ঠে 
পাঠিয়ে দে! ছে সন্ধার হর্শকবৃনদ! তোমাদের গোপালের মোহন 
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২৩৬ | রী জ়ষতী। 

বেশ দেখে একটু চৈত্র লাত ক'লে কিঃ সংসারে ই, এই 
জয়ফেতুর নাম মাত্র মনে রেখো, কিন্তু কেউ কখন যেন জন্গকেতু 
রূপ বারণ ক'রনি। যেমন কাজ করেছি, তার তখনি উপযুক্ত 

সাজ! | কিস্তু হাঁয়,এ সংসারে আমার' মত অনেক জয়কেতু আছেন, 
কিন্তু ধর পড়েছি আজ আমি ! তাই বলি ভাই রে, আজ জয়- 

ক্েতুকে দেখে--সংসারে ধারা আমার মত জয়কেতু আছেন, তার! 

সাবধান হঃয়ে যান, তা না হ'লে কোন দিন কার কোপে এমনি 

করে'গোপালের গোষ্ঠবিদায়ের সাজে রাজধানী হতে বেরিয়ে 
যেতে হবে। এই দিচ্ছি নাক মোলা আর কাঁণ মোল, আঁর যদি 

পাচ জনে পার দাদা, তাহলে গোটা! কতক এর উপরে ঝেড়ে 

জাও, "মধুরেণ সমাপয়েত হয়ে যাক্ ! | 

| চুলিকৃফা। যা দীড়িয়ে রৈলি কেন, বি চক্ষের গু 
হতে নিয়ে ষা। 

. জগ়কেতু। দেখ্ছ, বড় লোকের কেন, গরসা দিরে পুষে 
| কি ছর্দশা করে! | 

 নেপখো--নাগরিকগণ | হাঁয়, হায়, ছার, সব গেল, গেল, 

 গ্রেল, সব জালিয়ে পুড়িয়ে মাধ্লে! রণ যত, প্রাণ ঘা, ধু 
কষা সব গেল! | | 

ই, অদুয়ে নাগরিকগণের প্রবেশ 1. ] 

|. পকপ।  নীত ১: 



রা হদতী। ). ৬ সি 

নিত্য রি মি জানি, রাবার শাক জবান হালি," 

পথে খ্বাটে মাঠে রে তোমারই দি অয়জগ্নকার |. 

.. ৫ষ বা বলে বলুক লোকে, আমরা আছি তোগান দিকে. 
... জার ঠিকে প্রজ| নয় হে রাজা,আমাদের বপ দাদারও যে.অধিকার | 

[ পকলেন প্রস্থান। 

১ ত্ী। । মহারাজ ! শুনছেন, প্রজাগণের রতন! রাজ্যের 

পি ! রাজ্য রক্ষা করুন। | 

 চুশিক্ফা। এখনও হয়েছে কি, বাজন্রোহীতার' ফল উপ. 
ভোগ করুক" নৃশং ংসতার চরম পরাকাষ্ঠা দ্েখুক। পতি-পুক্র-পত্বী- 
কন্তা সকলেই একস্থানে পরস্পর পরল্পরের চক্ষের (উপর যা 

হ'য়েযাক। | 

নেপধ্যে--কপালিনী। মহারাজ. 

. টুধিকৃফা। : ॥' কে চীৎকার করে? 

নেপথ্যে--কপালিনী। মহারাজ রক্ষা ক্ষন, পিতায় গুজে | 
শ্রুতি এত ক্রোধ ভাল নয়। | | 

ছুলিকৃফা। ক দেখ ত মস্তি কে আমার রখ থিভো- | 
পদেশ প্রদান ক হতে এল ! বাসাক বলেই বসা রসে ] 
একি শী যে! ূ | 

বেগে কপানিনীর প্রবেশ । 

কগাদিনী। রাণী নয় রাজা, দাসী আমি চরণে তোমার, রি 
ধরি পদে রাখ এ মিনতি 1. চিন? 



, । 

ররর 

4 হি 

৭ জাই শিতহিতনাহ এর তরি নরক 

রাম জরষতী। 

হে হভুপতি! রাজ- আজ্ঞা কর” ত্যাখ্যান, 
বরা রক্ষ প্রজা-প্রাণ, 
নগরে অনল দান নহে প্রত ভূ রাজার ধরম! 
প্রিক্নতম, মরম পীড়ন রা না কারো ভুলি! 
স্বার্থ আশে ধন্দে নাহি দিও জলাঞ্জলি-_ 
শোন বলি--এখনও চাও ক্ষমা প্রজার সমীপে! 
ভাবা তুষ্টি পাবে, ধর্দদ রক্ষা হবে, 
কীর্তি রবে বিশাল ভুবনে, পাবে মনে অতুল প্রমোদ! 
'প্গু আমোদে রবে চিরদিন, 
ক্ষীণ শক্তি কভু হবে না৷ তোমার--কথ! আর-_ 
সত্তী জয়মতী মা'রে কর পরিহার ! 
জনি সতী কঠোর পীড়নে-ডাকে তগ্বানে_. 

নীরব চীৎকারে-- 

হর্বলের বল ভাবি তারে | 

কি দারুণ অভিযোগ নাথ ! 
যেই অভিযোগে কি হবে উপায়, . 

: লররায়, নাই যে তথার-_রাজার প্রধায় ভেদে! 
ন্যায় 'দখ্চে সমান ওজন তীর বিচারপন্ধতি !. 

30. ক রর ! তোমার আদেশে. ১ | 

নে তখন ৭ ত মন এভাবে মগন নি আলণ! 1. 
2 ক্যা যেন শেবভাবে লবে দেয় দেখা! 



সখ! সখা, খায় মাথা কড়ি, 
রাখ রাখ মিনতি আমার । | 

চুলিকৃফা। কোমল! রমণী চিরদিন ছানি, 
যাও রাখি, অস্তঃপুরে ? 

কপালিনী। বল রাজা, যাব অস্ত:পুরে, 
আশ দাও, সত্য কর আর না পীড়িবে কারে, 
তবে যাব অন্তঃপুরে |. 

(ইলিকৃফা। একি রাশি, সাধারণ হেয় নারী হও কেন তুমি! £ 
কাল তুমি স্বামী তরে--হোক ভালমন্দ রাক্ষমী সেজেছ, 
আঁজ কেন--হোক ভালমন্ন দেবী হ'তে এত সাফ? .. 

কপালিনী। হে স্বামীন্! তুমিও দেখ না দেব হুয়ে_ 
কি আনন্দ বিরাজে তাহায় ! আহা মরি আঙ্গিনার--. . 
লুটায় পুজার ফুল এতদিন তুলি না তাহারে, 
দিই নাই দেবে দেবভোগ্য পুজ! উপহার ! 
ন্যক্ার আনিয়ে ক'রেছি কুকুরে রাত . 

_ পিশাচী সাজিয়ে দেখিনি চাহিয়ে একদিন।-- 
জীবনের পরিশাম_লে তরক্ কোথা হবে নর 

কিনা কোন দেশে যাবে, ফোথায় মিলিবে ! 
যশ মান খ্যাতি গৌরবসৌরভ কিসে যার কিসে রর, .. 

. €ক নিষিত্ব কারণ তাহার ! আজ জমে স্ব আওসার,, ্  
 দ্ধাবি ভাই-..করিস কি মানবীর বেশে! . রা 

| ফি হইবে € শেষে -কনক্ ভাবিসে, লা নাহ ডি 15 



২৪০. 

কি মূল্য হইবে তার? বিচারে চিনিবে লেইজন, 
কাচ ইহা, দা হয় কাঞ্চন! ভতগসিবে কতই-. 
প্বান নিক্ধপণ ক'রে দিবে পৃতিময় নরকের কুপে ! 
কি হইবে রাজ, কিবা তায় দিব সদুত্তর? 
তাই বলি, এখনও হই. এস সাবধান, 

এই প্রাণ বনুর্ধপে হইবে রক্ষিত, 

ভিক্ষা আছে---কিম্বা পরসেবা-. 

কিম্বা! নয় বিধাতার অরণ্য-উদ্ভালে-- 

করিয়া! গমন, জীবন ধারণ করিব হে প্রতু, ফলে মূলে 1. 

 ছনিক্ফ। | একি রাণি! বুদ্ধ ব! চৈতন্য কবে হ'লে? 

কিন্বা বাযুগ্রস্ত। বুঝি কাল অনুসারে ! 

নয় এ বিকার এল কেন? শোন বাণ, এর প্রভীকার, 

আত্মহত্য। কর, পাবে নব কলেবর-_ : 

সেই কালে কর' পুণ্য উপাজ্জন, 

নয় এ জীবন বাবে এই ভাবে--বরাজতক্তা পুণ্যালন নহে, 

এতে হয় দিতে বিনিমর-_অগণিত জীবের শোণিত। 
 হিতাহিত পাপপুণ্য করিলে নিরৃর--বনে যেতে হয়। 
রাজালোভন্ৃণ তাস না মিটে কখন । 

কপালিলী।' হেন, রাহ্যে-_বাজনখ চাই, ন! ন্! র 
রি কার গ্রহণতর লার উপবেশ, €.'. টা 

..... শরনিকরিব জীবন শেষ, পা ত্ঃ ফলেবর-_. লি 
: ইহ জন্ম গেব কাদিতে কাদিতে, পি 
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আদি রাজা, কর আনীরবাদ থাকে যেন চরণে মতি, 

দেখি পরজন্ে গতি কির হয় ছে আমার! 

কর--কর রাজ! আশীর্বাদ! . 

(ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা ) 

চুলিকৃফা। আ'য--আ'যা-_-কি করিলে রাণি, 

ধর্ ধর প্রিয়ারে আমার ! 

অহো--কি হ'ল আমার 2 

উথলিল বিষ সমুক্র-মস্থনে ! 

ক্রুতপদে গুণচরের প্রবেশ । 

গুপুচর | মহারাজ ! অতি দুঃসংবাদ ! 

চুণিকৃফা। আন, আন ছঃসংবাধে করি আমন্ত্রণ, | 

যাও ইন্জ্রলোকে, বালবেরে দাও রে সংবাদ, 

সুশাণিত ত্বর! তার করুক্ অশনি, 

লব আম মহোল্লাসে পুষ্পসম শিরে। 

বল বল কিব! দুঃসংবাদ! 

গুপ্তচর । গদাপাণি অন্বেষিতে গিয়েছি পর্ধত-শিথরে, 

দেখিলাম তথা--শিবরাম সহ গদাপাণি_-. 
ল/য়ে অগণ্য সেনানী করিছে মন্ত্রণা,.. 
এ অহম-রাঁজ্য আজি আক্রণিবে নৃপ ! 1 0. 

ইলিকৃষ্কা। ..যথা কাল উপস্থিত, নাহি ভয় পেও চর ! 

২. সাও রে নত সৈন্যাধযক্ষে সাও. এ সংকর, .. 
৯৬ 



২৪২ রা জমতী) ॥ 

সর্বদা রস্তত থাকে যেন, ধলা রানার ৭ আদেশ? | 

কিন্কা কর আক্রমণ, ভয় কি এখন কুমায় ছুইলে বাদী । 

বেগে জনৈক প্রহরীর প্রবেশ 

গ্রহরী। মহারাজ! রাজ্যত্রোহী গ্রজান্ুল আজ, 
জয়মতী হরিবারে কারাগারে-- 

সবে করিছে প্রবেশ বল প্রকাশিষ! ! 

গাহি মানে কার” নিবারণ, 

বরং বারণে অনর্থ ঘটে, 

কার” মাথা কাটে, কার কাটে কর, 

কারে! নাঁসা, কারে কর্ণ, লাঞ্চনা বিস্তার, 

সবারই সমস্বর-_-সতী মা'রে মারে কোন জন ! 

নিকট মরণ তার ! 

ইুলিকৃফা। ভাবনার নাই অবসর, এতই রি 
এতই গর্বিত প্রজাকুল_ নির্খ, ল- নির্মূল কর যবে। 

দুর্গ হতে আন সেনাগণ, 

হউক সম্মুখ রণ, রণচতী নাচুক্-দমরে 1 
আর অয়মতী কালনাগিনীরে, : 
লা যাও মশান ষাঁঝারে, রা 7 

9. দেখি কেবা রক্ে বেতাঘাতে তাস! 

রা € আপনি রহিৰ তথা। . ..... 
রা গেছি, গেছি, আর” যাব_-কি আশার । যব! 



রী জরমতী। ৃ ২৪৩ 

বাদী গেত গেছে, রাজ্য যাক, যাক প্রজাকুল, 

হোক্ হোক. আসাম শশীন 
যাও যাও -_রাীরে লইয়া, 
অগ্ডে সেই পাঁপিনীরে বমদ্বারে দিয়! -. 
পরে রাণী তরে করিব রোদন। 
কেবা কার--কার তরে-. 

হবে রাজ-দয়া ! €ল--চল--ছ্েখি কোথা 

নষ্ট হুষ্ট প্রজাকুল ! 

| [ বেগে প্রস্থান 

সকলে। চল্ চল্, রাঁণী মাকে নিয়ে চল্, দ্র্বনাশ | হ্"ল 
সর্বনাশ হ'ল, আসাম রাজ্য এবার নররক্তে ভীদ্তে চল্ লো! । 

ভুতগণ। 

ভৈরবীগণ। 

 ভৃতগণ। 

* ভৈরবীগণ। 

ভুষ্ঠগণ। 

'তৈরবীগণ |: 

[সকলের প্রস্থান 

ভূতগণ ও ভৈরবীগণের প্রবেশ । 

গীত | 

: কম্পিত বা ভীতা হও না শ্যামা যেদিনী । 

_দিত্যলীলারঙ্গময়ী কাত্যাস্িনী -- / 
অপ্ধি নাচিছে রক্ষে বিবিধ ভঙ্গিনী। 
দানযে অমরে চিরদিন রণ. . 
 অন্থরনাপিনী মহাফালী হন, 

_. কতিরে মায়েরে ডেকেছেৈ জন, 
. রাত লয়ে রোডে অগ্রজ অবাজাহিনী 8 
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উতগণ।  অখাভ্তর সু ককিয়ে ছেদন 

তৈরবীগণ।  ' করেছেন নিয়ে কটার ভূষণ, 

ভৃতগণ। শাস্তি দিতে জীবে ভার ম্মেরানন, ৃ 
তৈরখীগপ। “নভেতব্যং” খাণী ক্ষরে দিবস যামিনী | 

[ সকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 

পাজপথ। 

 এহুরী ও জয়কেতুর প্রবেশ 1 

প্রহরী। শোন শোন রাজ্যবাসি! মহারাজ চুলিকৃফার 

আদেশ শোন। দেখ, যারা নিজ প্রভুর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস 

রেখে স্থির থাকতে পারে ন! ও নিজ প্রতুকে ত্যাগ কারে প্রভুর 

জয়শীল শক্রপক্ষকে অবলগ্বন করে এবং একজনের তোষামোদ 
করে আর একজনকে সাধারণের চক্ষে খ্বণার সামগ্রী ক'রে 

মান করে, সেই মরপণ্ডর কি শান্তি দর্শন কর। 
_আরকেত। ছা বাধা, আজ বড় কায়দায় প'ড়েই একবারে 

কান নিদ্ে গাধার ট্পি পে বেরিয়েছিণ্ "তা, না! হ'লে আজ 
জয়ফেতুর পায়া পায় কে আমি বে পক্ষের ভয়, সে পক্ষে ঢুকৃ- 

| কাম বলে মহারাজ ছদিকৃফ। . বমার ই হুশ করেছে! 



প্লাণী জয়মতী । ২৪৫ 

ভাইগণ,, বন্ধুগ্ণণ | আমাকে দেখে সাবধান হয়ে যাও! ভাল-. 
মন্দ আর কি--ফদি আমার এই রশ! দেখে আমার মত মানুষ ধাবা 

আছেন, তারা সাবধান হ'তে পারেন, মন্দ কি, তাহ'লেও এজগতে 

জয়কেতু হ'তে অনেক হ'ল! প্রহরি! চল্ ভাই, কোথায় ডের! 

ফেল্তে হবে, সেইখানে. চল্। তোকে আর চেঁচাতে হবে না, 

আমিই আমার কথ! সাধারণকে ব'লে ধন্ত জ্ঞান কণ্রবো ! 

প্রহরী । চল, তোমাক এ গাছটায় বেঁধে রাখি গে। 

[ প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভান্ক ৷ 

বনপ্রান্তর ৷ 

_ সশস্ত্র আনন্দ বরুয়ার প্রবেশ। 

আনন বরুয়।  (সচমকে ) এখানে কেউ নাই ত?' এখন 
প্রতি পদবিক্ষেপের সঙ্গে জীবন রক্ষার কল্পিত উপায় সঙ্গল ভাবতে 

হ' রয়েছে । আমাকে হত্যা ক'র্বার জন্ত চািদিকেই . লোররাজ 

চুলিকৃফার গুপ্তধাতুকগণ পরিভ্রমণ ক'র্ছে। আর আ (মি/দিবারাত্রিই . 
সশস্ত্র ভাবে পাপিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চি! কিন্ত এরূপ ভাবে আর 

কতদিন প্রাথ ধারণ ক'র্তে পারি 1. আহারে, বিহারে, প্থন্বম ৭. 
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কোন:খানেও ন্সলনকন্ল্ঞজ $ কেবল যেন মনে রব, 
ছী তাক এলো! এ বুঝি আমার ধরূলে! এ বুঝি অমি উত্তোলন 

ফ+রূলে ! এই বুরি মলাম | আনন বক্ষয়ার সকল খেলাই বুঝি 
শৈষ হ/য়ে গেল । ভাই ত করি কি! এধিকে প্রতিহিংসা বেল 

সাক্ষাৎ দাববহ্ির মত আমার হৃদয়-কানন তশ্ম ক'রে ফেলছে! 

কিন্তু আমি নীরব, এমন একটা বন্ধু বা আত্মীয় পাই না যে, ছ' দ 

তার কাছে গিয়ে প্রাণের জালা জুড়াই। 
(অদূরে অলক্ষ্যে জনৈক গপ্তধাতুক দণ্ডায়মান হুইল ) 

কি ষেন একটা শব্দ এল না! এই দিকটায় ধেন কানও ছা 

পড়েছে না ! আনন্দ বরম্মার অনুমান কখন ব্যর্থ হ+তে পারে না। 

তাই ত কারেও যে দেখতে পাচ্চি না! তবে কি ভ্রম হ'ল ? অথবা 

গ্রহই আন ভ্রম হয়ে আমাকে আশ্রয় গ্রহণ করলে ! কি-- 

কিআম'কে পিশাচ চুলিকৃফী বন্দী ক/র্বেঃ তার কদ্ধের 

রক্ত চুসে খাব। জানে না, আমার নাম আনন বক্ষ! 1 
(পুনঃ অনুরে প্রথম গুপ্তধাতুকের সঞ্ষেতানুসারে 

দ্বিতীয় গুপঘাতুক দণ্ডায়মান হইল) 
তরবারি বাহির করিয়া) এখনও আনন্দ বরুয়ূনির্্ নয়! এখনও 
তার শ্তিযান্ মুষ্টি বজুনিভ কঠোর 1 এখনও তার দৃষ্ি--প্রস্তর 
ভেদে মমর্থ!, এখনও তার কর্ণ বাযুহিল্লোলে পত্র গুপ্ত যড়যন্্ 

শুনতে পার । এখনও তার পদ যুহূর্ডে অর্দযক্রাশ পথ অতিক্রমণ 

বিকাূতে পারে! আর “তুই চুলিকৃফা,। তুচ্ছ ছ'টো শুপবধাতৃকে 
(দিযে দ্যামাকে বন্দী ক'রৃবি ব্যাঙ্কে বিড়ালশাবক অন্যান কর! 
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তোর গ্ভায মুর্খ ির্ষোধেরই কর্ম । মতুবা টা তা রৃতানত 
দর্শন করে তার ব্রিসীমাহ পদম্পর্শ ক'বৃতে সকুচিত হয়। চুলিকৃফা, 
তোর নিজে জীবনের-পরিণাম চিন্তা ছু! আজই হতো মূর্খ 
গাপাণি থে বুঝলে না? সে যদি আজ আমাঘ ভালবেসে কোল দিত, 
ঘদি এই অনস্ত বিরাট বক্ষাণ্ডের কোন একটা প্রাণী আমার 

সঙ্গে ঘোগ দিত, ভাছ'লে দেখ্তিস্ চুলিকৃফা, এই আনন! বরয়া 
আজ তোর কি সর্বনাশ সাধন কণ্রতো! ক'বুতে! কি ব'ল্ব ? 
আনন! বরুয়া আজ নিজেই তোর ক'ক্ষে প্রবেশ ক'রে ভোর যুকের 
রক্ত পান ক'রে আস্ত! কারেও তিলার্ধ কিছু বুঝ্তে দিত 
নাঁ। কি করি! কিছুতেই ত আর স্থির হ'তে পারূছি না। কৌটি- 

লোয় অবতার রাজ-নীতিশান্রজ মহাপুরুষ চাপক্য নিজ ঘুদ্ধিবলে 

নন্দবংশোচ্ছেদ করেছিলেন, কিন্ত মন্ত্রী শকটার তার মূল ভিত্তি? 
তেমনি 'আমি ছুরাত্মা চুলিক্ফাকে সংহারের নিমিত্ত কোন 
কি কৌটিল্যের অবতারের সাহাষ্য পাবো না? দ্বিতীয় চাপক্ 
কি জন্মগ্রহণ কয়েনি? | টি 

( ওপ্ত ঘাতৃকগণ প্রকা শ্বাতাৰে আসিয়া আনন বরয়ার 

. উতরবান্ি গ্রহণ ও বক্ষে ছুরিকাধাত করিল) 

, স্বপ্ত ঘাতুকগণ।.. করেছে, করেছে রাজজস্বোহী ছ্রাচার! র্ 

57 ১ খপ ঘাডুক। উপস্থিত প্রাণ হত্যা করোনা । 

..- হব গুণ ধাতুক।: থে তাবে বক্ষে কা প্রবেশ করেছ, 
. তে খআর'জীবনে আশা নাত... 

: আনন বর । অনন্ত-বিখ চেয়ে দেখ, গান নব ়। 



,.... ঝাদী জয়মতী। 
হন গুপ্তঘাতুক। অনস্ত-বিশ্ব চেয়ে দেখ, অনস্ত+বিশ্ব আজ 

রাজজ্রোহীর শক্র! 8 ক এ ভি 

আনন বরুয়া। সব আশ! মিটে গেল! কর্নার সুত্র ছিন্ন 

হ'ল”! উঃ বড় যন্ত্রণা । 

১ম গুপ্তঘাতৃক | মহরাজের আদেশ-_পাপিষ্কে গু হত্যার 

কালে মৃহার মুহূর্ত অবসর ন1 দিয়ে-_দীর্ঘ সময় দিবে। 

২য় গুপ্তঘাতৃক। তাই চল, অদূরে তী পর্বতের প্রস্তর রয়েছে, 
সেইখানে পাপিষ্টের বক্ষে ভীষণ গন্তর চাপিয়ে রেখে যাওয়া যাক,। 

বিষাক্ক চুরিকা_জীবনের কোনরূপ আশা নেই, ভাই ত কার! 
আসে-_-এখন একটু স'রে পড়ি চল্। | 

( গুপ্তধাতুকগণের গোপনে দণ্ডায়মান ) 

আনন্প্বরুা | হ'ল না--অস্কুর শুকিয়ে গেল। চুলিকফ1-- 
গ্রহ তোর স্থপ্রসন্ন, তাই আজ আনন্দ বরুগ্নার এ হেন পরিপাম 

তুই ক'র্তে পেরেছিন্! যাই মা-জল দাও--কে কোথায় আছ, 
জল দাও-- | ৰ ্ 

| বেগে ডাউবের প্রবেশ | 

 ভাঙব | কে রি বশের মাঝে জল চা ্  ভোমার গ্বর যে 

আমার পরিচিতের মত গো! কে তুমি ? একি রক্কশয্যায় শয়ন, 

কারে কে ত্মি? কে তু এ ক্করবিস্তৃত বনপ্রান্রে কাতর ভাবে, 

আজ র্ চাচ্ছ ?:এ একি-তুই তুই) পাপিষ্ আনন্দ ব্য! তুই? 

মহাপাপী নরকের কৃমিকীট তুই ? তোর এমন বন! হয়েছে ? ও-যে 
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করপনা-ধারণার নীষাতীত। মনে হ'ত, যমও তোর নিকট গরান্িত! 
দণ্ডধর তোর ভয়ে তোর ছায়া স্পর্শ কণর্ভে ভয় পায় ঝলে এই 

ভগবানের ন্যান-রাজ্যে তোর ন্তায় মহাপাতকীর এত দিনেও শান্তি 

ঘটেনি ? তবে আজ একি ? আনন্দ বরুয়া, তুই কি ম'রেছিস্ না 
কপটভাবে অর্থনিমিলিত চক্ষে এ কষ্করে শয়ন ক'রে আছিস্!.. 

আনন্দ বরুয়া । কে বরুণা? বরুণা! চ-ল্লেম, তোর নিকট আমি 
বনু অপরাধে অপরাধী । আমার ক্ষমা কর! পূর্ব অপরাধ আমার 

বিশ্বত হ'। এক রাজ্যের লোভে তোকে ভালছবসেও আমি 

ভালবাসতে পারিনি । সেই রাঙ্গের লোভেই আমি তোকে 
[ংসারে কলঙ্কিনী করেছি! ভালবাদায় ভম্ম ঢেলেছি ! হায় 

সতী-অশ্রজলের পরিণাঁম--আজ আমার এই দুর্দশা | সতি! তৃমি 
রী নও, সেই সতী'ভালবাসা একদিন আমাতে ছিল, স্কেই গৌরবে 

আমি গৌরবান্ধিত ছিলাম, কিন্তু তাহলে হবে কি--এক রাজ্য 
লোভই আমার সকল শান্তির অরি হ'য়েছিল। আহ্ব দব ফুরাল, 
আমায় ক্ষণ কর--আর একবার বরুণা, তোমার দতী-পাদ-পন্ম 
আমার ক্ষত হৃদয়ের উপর স্পর্শ কর। আমি পবিত্র হয়ে 
অনন্ত স্বর্গে চ'লে যাই । আর একবার মুখে বল্, ছুরাচার আনন্দ 

বর, আমি তোকে ক্ষমা ক 'র্লাম | 

ডাব. কেন চৈভন্ত, ছুটে আস্ছ! দাড়াও, যাও এ 

: নিও শরীরে তোমার ত স্থান নেই! আনন্দ বরুত্বা--প্রিরভম--. 
প্রি্নতম। তি আমার ভাগবাদ্তে ? এ কথা ত ভোমার পৈশাচিক 

অভিনয়ের সম একবারের আন্তও বপনি।- কেবলি. বে আয়া 
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উপেক্ষা কৃতি । ছীয়--আমি অভাগিনী খে বনি আপমার 

নারীধন্ স্বার্মীতক্তিকে ঈলাঞ্জলি দিয়ে তোঁদাকে পিশীচ-ূর্তি ভেবে 
হতে স্থান দা দিয়ে কেবল আপন কুতকার্যের জন্থ অনুশোচনা 

করেছি! চক্ষের জলে বক্ষেয় বদন ডিজিয়েছি ! আজ কি শুনি,কি 

গুনি দেব! বক্ণা পেয়েও ভাবে পেলে না, কেধল নারীগীবনের 

বিধ-লতা সংগ্রহ ক'রে চ"ল্ল' একদিমও শান্তিতর আশ্রন্স গ্রহণ 
ক"রূতে পার্লে নী? প্রাণাধিক! আমায় তুমি ক্ষমা কর ! অজ্ঞানে 
কত অদ্যাপ্সের পসর| মাথায় ক'রে তোমায় আমি দ্বপার চক্ষে 
চেয়ে ছিলাম, সেই অপরাধ মার্জনা কর। যাও আরাধ্য দেব-_.. 

আমিও যাব! 'জ্রীচরণের ধূলি.দান কর, তৃষি সহম্র পাতকী হ'লেও 
আমার স্বামী! তোমাকে আঁমি কিছুতেই দ্বণা ক'রতে পাৰি না! 

তবে বাক/রেছি, সে কেবল আমার মনের হুর্বলতায়, আমার 

্রস্থলভ অজ্ঞানতায়। ক্ষমা কর প্রতূঃ ক্ষমা কর স্বামিন্! আমারও 
শেষ কাল উপস্থিত! তুষি ঘাবে। আমি থাকৃব কেন? তবে 
তোমাতে আমাতে বিধাহ হয় নি,কিন্ত পতিপত্ধী সঘন্ধ ত হয়েছিল, 
তোমায় ত. আমি দলে প্রাণে একদিন আদ্মদান ক+রেছিলাম ! 
গুকদিন স্বামী ব'লে ভক্তি কয়ে বুকে নিয়েছিলাম 1! হে শ্বামিন্, 
এখনও যে নির্মলভাৰ হদয়সাগরে খেল্ছে; “এ ভাব তখন আমার 
দগ্ধ কেন খেলেছিল না) ভোঁদার জীবিত দেহে ভক্কি ক'রৃতে 
পারিনি, এখস সুমুর্ধ, “দেহকে পুজা কণমৃছি, খই, আমায় গলার 
জালা তৌফার গলায় পি ে দিলুষ 1 ! ক্ষমা কর্ন, ক্ষমা কর। ॥ প্রস্তুত 

৪8 রি 

হারেছি। তোমার লঙ্গে যাবার জন গরস্তত হ'যেছি! তুমি. 



কাই যত । । ২৫১ 

নার জীবনে রা উন এ কি / ঞ্স  প্রাপাথিক, তন 

গ্বাান দাও ।  ( আত্মহননোগ্কত ) ঠা 

্  আ্রচতপদে পাগলের প্রবেশ 

রী পাগল তন্ধারণ পূর্বক ) গীত 

এবারে ৷ কেউ মোলে না তুই মরধিকি। 

থে মরে সে একল। মরুক তাতে তোর ভাবল! কি॥ 

তুই যে বেটা খাটি সোনা হোস পতিব্রতা- 
তোর ফি ধৈপব্য আছে তুই ষে' জীবের মাতা, 

হলে ন। পাঁপে কর হিয়ে, তুই যে খেটা খাটি মেরে, 

যাঁর বলেছে সেই মরেছে, দেখনা চৌথ চেয়ে 

পাপের ঘাতি নিভে গেল, পুণ্যের বাতি হ্ব'ল.ছে ধিকি ধিকি। 

_ পাগল। মর্বি কেন বেটি! 
-' ডাঙব। আমার পতি মরছে যে পাগল! 

- পাগল। তোর পতি নরকে ঘাচ্ছে। 

_ ভাউব। আঁমিও মন্নকে যাব বাবা !. পতিই নারীয় অবলগ্বন । 

. আনন বুয়া । মহারাজ--রক্ষা কর, রক্ষা কর। (ভীষণ 
এ ০ দি ডিল ফারিটিতস বগি 

 ভাগুব 1 ফেন প্রভু, এমন ক+রৃছেন ? 

আনলক বরুয়। । আমি আপনাদের অন্নদাস, আপনাদের অননে 

শ্রতিপানিত হয়েছি, কৃতজ্ঞতা হারিয়ে বাতির হঃয়েছিলুম-- আনম 

ক্কারেছি, ক্ষমা করুন! আহে গ্লেলাম গেলাম-- 



ভডাঙব।.. ওকি -চক্ষের টি বেরিরে এ এল. 

পাগল। মহাপাপীর যমশাসন হ'চ্চে রে বেটি! 

আনন্দ বরুয়!। অহো'--কি ভীষণ সর্প! একট সর্পের এত 
ফণ! ? অহো অহো-_-চারিদিকে এত বৃশ্চিক কেন? এদের এত 
বৃহৎ দীপ দ্ংষ্টা ! গেলুম গেলুম--শ্বাস ত্যাগ কার্তে পারছি না । 
কোথায় আবার ভ্বাচ্চ ? ছেড়ে দাও-ছেড়ে দাও! ও যে ভয়ঙ্কর 
স্থান! চারিপার্থেই বিষাক্ত শাশিত অস্ত্রের ফলার উপর ফেল্ছ 
কেন ! প্রাণ যায় প্রাণ যায় উঃ জল-_জজল-_ (মৃত্বা) 

ডাউব। এই ত শেষ হয়ে গেল! পাগল, আমার অস্ত্র নাও, 
জীবন আর বহন ক”র্তে পার্ছ না। 

পাগল। একদিন পতিভক্তি হারিয়ে ছিলি, প্রায়শ্চিত 
করবি না? 

ভাঙব। প্রায়শ্চিত্ত, প্রারশ্চত্ত কিন্তু পতিভক্কিহীন, পাত- 

কিনী রমণীর প্রাঃশ্িত্ত আছে কি? আমি সেই প্ায়শ্চি করতে 
চাই । 

পাগল। তবে বুক বেঁধে আমার সঙ্গে আয়! ্ীবের কর্তব্য 

প্রতিপালন আর অন্থতাপ সংসার-জীবনের পাপের প্রারশ্চত | 

ডাঙব। তাহ'লে স্বামিদেহের সংকার ক্রু ন। পাগল! 

পাগল। সহজেই তার উপার হ হবে, এখন আম্ম। 

| .ু উভয্বের প্রস্থান ॥ 

১ নাডুফ। বট মহা উদ্দেশ রহ হ'ল না | হুবু চি আঁনন্ব, 

 বকুগ্গার মৃত্যু হ 'য়েছে।, ; | | 
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ক 
২য় সবাতুফ.। চগ্। এখন এই মৃতদেহ মহারাগের নিকট 

নিক্কে যাই, তারপর--তার আদেশ মত যয করা যাবে। 

দকলে। তাই ভাল। 

[মৃতদেহ লইয়া দকলের প্রস্থান । 

৷ চতুর্থ গ্ভাস্ক 

| রাজ পথ। 

| | পাগলিনীর প্রবেশ! 

পাগলিনী। . শীত . 

রে রমণী গরবিনী আঁদরিণী আমার মেয়ে | 

মহা সতী ভাগ্যবতী দেখব বদি আয় না থেয়ে।। 

| তোরাও পতি বাসিস্ ভাঁজ সবি করিল্ পতির তরে, রর 

তবু বল দেখি সা কজন তোর] মরতে পাজি, এমন ক'রে? 

. ॥ স্থাতের নোকাা সিতের সিদুর নিয়ে যেতে পারিস বরগপুরে। | 

০ কি মাগে। এমন সতী জাগ্যবতী পাবিনা ট জিলোক ঢেকে 

.. প্রস্থান । 



পঞ্চম গর্ভান্ক। - 
বধ্যভূমি । | 

প্রহরী ও দৈম্যগণ বেষ্টিত্ত জয়মতীর প্রবেশ । 

সকলে। জয় মচারাজ চুলিকৃফার জয়। 

হয় গ্রহরী। দেখ্রে দেখ, মা যেন কেমন একতর হ'য়ে 

মাচ্ছেন! 

জয়মগ্ী। একদিন পতিপ্রাণা সতী দক্ষের নন্দিনী, 
পতিনিঙ্দা শুনি ত্যজিলেন প্রাণ ! 

হ'তে যমধাম মরা পতি নিল ফিরি সাবিত্রী রমণী ! 

আর আমি এত অতাগিনী! | 

তাদের তনয়! হ'য়ে পতির কল্যাণে 
নারিব জীবন দিতে, ধিক্ ধিক কালামুখী ! 
ওরে, ওরে, মার্ মার্ বাহিরাক, প্রাণ, 
কর্ ত্রাণ তাপের ধরণী হতে -- 

নাই চিতে অপর বাসনা | ওমা শবামনা,' 

নে, মা অশ্রজল--দে+ মা হঘে বল, 

.. সংসার-সম্বল পতিরে ভীযাও মোর 1. 

রি আর মা ঈশানি! দেখ, মা নঙ্গিনী, « ৰ 
.. জর পাদপদ্ খানি কেমনে ধরেছে বুকে! ্ 

“ড়া ম৷ অভয় নিযে পদছায়া--. 



রাগ জযমতী।। ২৫৫. 

শা লতি বাই শাি- লোকে | রি 
বল বল ছুর্গে ছুখেহরে ভ্রিতাপবারিণি, 
মোক্ষাবধাগ্সিনি, শিবে, ছুঃখবিনাশিনি ! 
ওম।' কাত্যায়িনি - নেমা কোলে দেম পদ্গে স্থান। 

( ধরাশনে উপবেশন ও মৃতু ) 

পাগলিনীর প্রবেশ । 

_ পাগধিনী। নীরবে--নিঃশবো এসেছি মা,চ'লে আয়! তোকে 

কোলে ক'রে দেহ পবিত্র করি আয়। চুপ, চুপ কথা ক”্সনে। 

আমি কোল পেতে বসি, আমার কোলে মাথা রেখে শাস্তির ঘুম্ 

ঘুমিয়ে নে। ভোর জন্যে কৈলাসে আমার স্থন্দর মন্দির নির্শাগ 
হচ্চে! এখন আমার কোলে থাক, তার পর তোকে সেই দেব- 

বালাবাঞ্ছিত বিবিধ কুমুমচ্য়স্থরভিত রম্য মনোম॥. মন্দিরে নিয়ে 

যাৰ! (উপবেপন ) ঘুমা মা, ঘুম! . 

গীত 

বে ধীরে রে আবেশ ভাবে য।রে মারের অঙ্গে বহি ! 

| রঃ নেপথ্যে ভৈরবীগণ হর. 
জী । জায় গো৷ য় ম! চলি সিন্দরের বিন পির হাদি সির | 

সাসলিনী 1... ষ্ত আয়তিংর ক'রু মা আশীষ, টি 

কন তোরি যত যায় পতিপ্রেমে তানি) 



২৫৬ রাখী ঈয়মতী |. 

জপ লিকার প্র প্রবেশ। রি 

চুলিকৃফা । কর্ কর্ বেক্রাঘধাত-_ যাক্ বমালক্ে উন 

দেখি কাহার শকতি কোন্ রাজ্যবামী-. | 
পারে দিতে বাঁধা তাহে ? ্ 
গদাপাণি কতক্ষণ আর পারে লুকাইতে ? | 
আজ হয় গদাপাণি দিক্ ধর, ্ 

লয়--জয়মতী যাবে বমালয় । 
কর্ কর্ বেত্রাঘাত, 

উঠুক্ গগন ভেদি রোদনের ধ্বনি | 

( সকলে বেত্রাঘাতোদ্যত ) 

২য় প্রহরী । আর কারে মার্বি হতভাগারা,মা আছে ফি নেই। 

চুলিকৃফ1। বলিস্ কি, ধলিস্ কি! জয়মতী এরি মধ্যে 

মরেচে ? তাহ'লে গদাপাণিকে ধৃত কার্য কেমন করে! না, না, 
তোরা বুঝিস্ না, বেত্রাঘাত কর্। এখনও কণ্ঠের ধ্বনি উঠ বে। 

সেই ক্ষীণ কণ্ঠের ধ্বনি দুরদূরান্তে বিক্ষিপ্ত হবে। দেই বনি 
গদাপাণি শুন্তে পাবে। ২. 

নেপথ্যে-_জয় মছাষাজ গদাঁপাণির জয়। 

বেগে তৃতীয় প্রহ্রীর প্রবেশ সর 

: শর এর মহারাজ ! মহারাজ! বে রালকুমার গদা-. 
পাণিকে আপনি শত্রু ব'লে বন্দী ক"র্বেন সথির/ক!রেছিলেদ, সেই 

রাজপু গৃদাপাণি আদ মহারাঙজের দর্ম--রাজধানী অনুদায়ই 



বাণী জয়মতী ॥ ২৫৭ 

অধিকার ক'রেছে! আমাদের সমুদা় সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়েছে! 
সেনাপতি মৃত ! অন্তান্ত বীর বন্দী! শক্র জগ্বোল্লাসে মা জয়মতীর 

উদ্দেশে বধ্যভূমি আক্রমণ ক'র্ছে! উ- সেই কালান্তক 
কুকিরাজ.আর সেই রাঁঞ্কুমার গদাপাণি ! 

কুকিরাজ, গদাপাণি, ও অন্যান্য 

কুকিগণের প্রবেশ। 

নকলে। জঙ়্ মহারাজ গদাপাণির জ_হৈ ছৈ হৈ! 
গদাপাণি। কুকিরাঞ্,এ সেই ছ্রাত্মা চুলিকৃফা | এ বে সৈগ্ন- 

ব্যহের মধ্যে ভূজঙ্গ-শিশুর মত ফণা উত্তোলন করে ফড়িয়ে ! 

কৈ কোথায় সেই ছুরস্ত আসাম-রাজ্যশ্বর ! যে. আমার পত্রী- 
হরণকারী কলঙ্কিত অংসযমী 'কাপুকুষ-যে পাপিষ্ঠ অসহায় 

'পিরাশ্রয় অবলাকে হরণ করে এনে অযথ। নিদারুণ উৎ্পীড়ন 

কর্ছে! তাকে চাই, হয় দে আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণাধিকা 

জয়মতীকে প্রত্যর্পণ করুক, নয় এই আমার উত্তোলিত স্থশাণিত 

' তরবারির সম্দুথে তার বীরত্বের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করুক! এই ত 

সেই বধ্যভূমি! গুন্লাম, এই থানেই হরাত্ম। আমার জরমতীকে 

বেত্রাধাত ক'র্ছে! কৈ কোথায়? শর যে--প যে--আরে রে 

ছরাগার-_. এ 

 কুকিরাজ। কোথা রে তুই দিক হাার ম্যায় কি 
হং ০7 দে! বদি পরাণটা টা গন টা লে. মই হামার, 

৯৭্ | 



২৫৮ রাখী জয়ষতী 

ম্যায়াটা, আগে দিয়ে, তোর নিজের কথাট! কইবি। তা না হলে 
গর্দানট। দ্িবি। (তরবারি উত্তোলন ) 7 

চুলিকৃফা । কি-কি--এতদূর ! আরে আরে গণ্তশক্র, 
চুলিকৃফ। সৈশ্ঠবলে মাত্র বলীয়ান হ'য়ে এই আদাম-রাজ্যের রাজ। 
হয় না; তাঁর বান্শক্তি আছে--অনেক বল আছে ! তোর ন্যায় বন্ঠ 

পশ্তকে দলন ক"র্তে তার তিলাদ্ধী অপেক্ষা সৈবে ন। সৈম্তগণ, 

প্রস্তত হও, আজ পতনোনুখ হৃষধ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাম-রাজ্য 

অন্ধকারময় হ+য়ে যাক! গোধুলিশ্ললাটে চক্রের উদয় হয় হক্, 
কিন্ত “মরি কিন্বা। মারি” এই প্রতিজ্ঞ-ভিত্বিতে আনঢ় হও । 

কুকিরাজ। বুঝলি 'না বুঝলি না, মবিয়ে যাইবি, মরিয়ে 
যাইবি। আরে"কুকি ভাই, একবার লঢ়ুত ! সব বেটার গর্দান লে-- 
গর্দীন লে, হামার ম্যায়ার লগে নয় গর্দান দে! | 

কুকিগণ। রজা, এঁ শয়তানটার ত গর্দান নিব? খুব নিব, 

খুব নিব ! আরে, তুই যখন হুকুম দিয়েছিদ্, তখন কাম হাসিল 

হুইয়ে গেল! আরে রে-হৈ হৈ! | 
গ্রদাপাণি। রে.চপলমতি, এখন আর চিন্তার বু অবদর 

নেই। এর মধ্যে যা হয়, তা কর্। বুঝ.তে পার্ছিস্ না ? ভাই-- 

ভাই, একই মহাপুরুষের শুক্রশোণিতের-.ংশে আমাদের জন্ম ; 
তাই এখনও কেমন মমত| এসে আক্রমণ ক'র্ছে! জ্ঞাতিত্বসতর 
ছে দন করিস ন। ত্বাই। এখন যুদ্ধে ক্ষান্ত হ', আর সেই অব্লা 

রম নিরীহা হরিণী ্বয়মূতীকে প্রত্যর্পণ ককৃ। 

হুক বিছুত্বেই বয়, কিছুতেই য়, সৈহবগণ, দেখছ কি, 
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শা সম্মুথে ! যেরূপে পার বন্দী কর! ন৷ পার, আপনাপন অস্ত্রে 

অপদার্থ প্রাণকে আজ উপস্থিত সংগ্রামে বলি দাও । 

_কুকিরাজ | বলি তহামরা! দিব রে! মা কালীমার্সিকি নামটা 

লয়ে হামর! ত সব লড়ায়ে এসেছি! হামর! ত সব ছ-আথে 

যেটারে দেখিব,সেইটারে ত মানের নামে বলি দিয়ে যাব। তুই কি 
বলির কথা বলিস রে ! লে--লে, নেংট! বেটাটা মোর, তোর রক্ত 
খেতে এ ত দাড়িয়ে রে! 

চুলিকৃফা। কি বন্য পণ্ড, কার খে: কথা কচ্ছিস্, তা বুঝি 

ক্মুরণ নাই ? আয়-ছর্দান্ত রিপু, অগ্রে এই যুদ্ধে তোর পণুরক্তে 

আমার পবিত্র তরবারি কলুষিত করি। সৈম্তগণ, নিশ্িস্ত 

হ'য়ে দেখ্ছ কি! দ্বীরাগত শক্রর টির ক'রে আত্বিথ্য 

দৎ্কার কর। - 

সৈন্যগণের প্রবেশ । 

চুলিকূফার দেন্যগণ। জয় মহারাজ চুলিকৃফার জয় ! 
কুকিসেন্যগণ । জন্ন মহারাজ গদাপাণির জয় ! 

%* [যুদ্ধ ও সৈন্যগণ, কুকিরাহ্ এবং চুলিকফার প্রস্থান 

_ পুনঃ যুদ্ধ করিতে করিতে চুলিকৃফা ও 

_. কুকিরাজের প্রবেশ । 

চুপিক্ফা। পাঁলাও কেন, পালা কেন,অন্ত্র ধর! শক্রু নিপাত 

কর।. একি, এ যে কেউ নাই! অকলেই পলারন সকরেছে! 
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করেছে করুক, চুলিকৃফা এখনও আছে! এখনও তার হস্তে 

ভরবারি আছে ! অসভ্য বন্তপণ্ড। এইবার--এইবার--এই অস্ত্রাধাতে 

তোর জীবনের শেষ! ( অন্ত্রোত্োলন ) | 

কুকিরাজ। সেটার জন্তে আমারর কিচ্ছুটী ভাবন! নেই রে! 
তবে হামিও তোরে বলি, আমারর এই কীড়ার তীরে তোর 
এইবার-- পরাণটা যাইবে রে! শয়তান! (অন্ত্ত্যাগ ) 

চুলিকৃফ1 | উঃ, বড় সাংঘাতিক আঘাত ! বিষাক্ত শরে প্রাণ যায়! 

হাঁফ--হায়, এত করেও কিছু ক'র্তে পার্লাম না! যেরাজোর 

লোভে--যে আকাঙ্ষার আগুনে আপন জ্ঞাতি-কুটু্ঘ রর্তগত 

সম্বন্ধেয উচ্ছেদ সাধন করেছি, আজ তার পরিণাম এই হ'ল! 

এরূপ মুহা হবে বলে কখনও ত কল্পনাও করিনি! আজ সব 

আকাশকু্মে পরিণত হ'ল! কোথায় রাজত্ব স্থায়ী ক্'র্বা 

প্রবল বাসনার আবির্ভাব, আর কোথায়-_নিরাশায়_শ্মশান 

শয্যায় শয়ন ! এই জগতের এই পরিণাম! বড় তৃষ্ণা--জল দাও-_ 
্ ( উভয়ের যুদ্ধ ও উভয়ের পতন ) 

কুকিরাজ। হামার ্ যায়ার সঙ্গে দেখাটা হইল নি রে! এই 
যে হামার বড় ছুঃ খু রহিফ গ্রেল। এত ছিনের পর হামার শরীরটা 
জুড়িয়ে গেল রে! আরে, আর ত হামি কথা কইতে পার্ছিনি! 

 আমারর গদাপাণিকে কেউ ডারিয়ে দে রে! হামি তার সঙ্গে 
গোটা কতক কথা কইয়ে যাই। হ'ল নারে, তার সঙ্গে হামার ত 
দেখা হইলনি ! আমারর লেখা পত্রটা হামি হামার বুকের, উপর 

_ গ্াখিে ধাইি। . পত্র বাহির করিয়া বক্ষে স্থাপন) মধুসদূল.-. 
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নারারণ--বড় জালিয়ে ছিলি, আজ তা কিযে দিলি! ৃ পর জনমে 

আর এমন করিয়ে কষ্ট দিম্নে রে! নারার়ণ--নারায়ণ -( মৃত্যু ) 

বেগে গদাপাণির প্রবেণ । 

গদাপাণি। কেউ ৩ কোথাও নাই! শক্রসৈম্থ পলায়িত ! 

কৈ আমার প্রাণাধিক! জয়মতী শুন্লাম এই বধ্যতৃমিতেই যে 
তাকে বেত্রাঘাত ক'র্ছিল। অপরাজিতা--কোমল অতসীকে 
বেত্রাঘাতে দলন ক'র্ছিল! কৈ প্রিক্নতমে ! কৈ তুমি? কে এ? 

হুরাম্ চুলিকৃফা নয়? হত হয়েছেঃ কে সংহার ক'র্লে? একি 

পিতৃস্থানীয় পরম পুজাপাদ কুকিরাঞ্গ যে মুক্তপ্রাঙ্গণের ধূলিশধায় 
ণারিত! ইনিও কি মৃত? আ| মরি মরি! তৃষারেন্দুনিত সর্ব 
শরীর যে শোণিতাগ্নত হয়েছে ! কে যেন কুন্দযুখিকাকে রক্তচন্দনে 
আর্ত ক'রে দেবপুক্সার নির্মাল্য ক'রে সাজিয়েছে! কুকিরাজ! 

কি হ'ল! আঙ্জ শনাভুত দীন হীন দরিদ্র হতভাগ্যের জন্ত এ কি 

করলে? ধন্ত রাজা ! এত উদার প্রাণ তোমার ! আজ জগতে 

পরোপকার মহাত্রতের জপন্ত পবিত্র চারুচিতর যে-ভাবে দো খয়েছ,এ 

"মতি বিশুদ্ব--দেব চরিজ্রেও সন্তবে না! তুচ্ছ মানবের কথ! ত 
শ্বতন্ত্। হার-হায়! আম! হেন হূর্ভাগোর জন্য সে দেবনূর্তির 

অন্তধান হ'ল | তুমি আঞ্জ দুষ্ট চুলিক্ফাকে হত্যা ক'রে-তার অস্ত্রে 
আপনার অমূল্য প্রাণকে বিনর্জন দিয়েছ! কি নিস্বার্থ ব্রত তোমার ! 
কে পরের অন্ত আপন প্রাণ তৃণের সার পরিত্যাগ ক"র্তে পারে ? 

ঘে পারে, সেই ত মহৎ-_সেই ত উচ্চ -সেই ত শ্রেষ্ঠ! যে পারে, 
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সেই ত মানবাঁকারে দেবপুরুষ! তাঁর অর্ান গুত্র য্শোকিরণ অনাদি 

'অনস্তকালের তমোবিধ্বংসী নিলঙ্ক চন্য গ্রুপ যন্ত মহাপুরুষ ! 
ভূমি আজ বিরাট বিশ্বকে শিক্ষা দির়ে--সেই মহাশিক্ষার একটা 

আদর্শ হ'য়ে-একটা নূতন অলঙ্কারের সৃষ্টি ক'রে--পাপতাঁপ-জালা- 
ময় মর্ভারাজ্য ছেড়ে নিত্যশাস্তি-ময় স্বর্গধামে চলে গেছে! যাও, 

দেবাঁত! !তোমার স্থান--এ পোড়া মর্ত্যে নয়, তুমি শ্বর্গরাজ্যেরও 

একটী আদর্শ দর্শনীর ভূষণ ! যাও, সেই শোভমান দেবরাঁজো 

বিশ্রাম-স্থখ লাভ করগে। এখন জয়মতি ! জীবনসর্বস্ব জয়মতি ! 
কৈ--কোথায় কোন্ স্থালে? হুদুর মর্ত্যতৃমির কোন স্থানে সেই 

বৈকুষ্ঠালঙ্কৃত! দেবী ইন্দিরার মূর্তি 1 বিধাতা ছূর্ভাগ্যকে ভাগ্যধর 
ভ্রমে থে মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে আমাকে উপহার প্রদান 
করেছিলেন, কৈ সেই নলের দয়মন্তী--সত্যরানের সাবিত্রী-- 

শ্রীধংসের চিস্তা--হরিশ্চন্ত্রের শৈব্যা-শ্রীরামচন্দ্রের সীতা--ভাগ্য, 
হীন গদাপাণির সংসারসারসর্বগ্ব প্রতিমা অরুণ, আমার আদরের 

জয়মতী-কৈ তুমি? (চারিদিকে ভ্রমণ ) কৈ--কৈ তুমি? 

আমার অজ্ঞাত রাজ্যের প্রেমময়ী নার্িকা, কৈ তুমি? সেই 

শ্বেতবসনা, স্মিতবদনা, আকর্মবিশ্ৃতনয়না, তিল-গুক-লাসা--অহো ' 
সে মুর্তি যে নয়লোকের নয়।: কোন দিবালোকের শাস্তি-শ্রী 

নির্লা সুন্দরী মূর্তি নয়নের সম্মুথে উদয় হয়েছিল, তা জানি না! 
কৈ তুমি ? এই যে_-এই যে সে চারুনেরা: আমার শুঁফ' পদ্ম 
কর্নিকার স্টার একপাঁর্খে পতিভা রয়েছে ! ও৮--৪ঠ চক্্রমুখি ! 

স্ারাজেস্বরীর ঘুলিশয্যায় শরন কেন? তুমি কে পাগলিনী? 
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মা, তৃমি আমার ধুকের অমুলানিবটাকে রক্ষণীবেক্ষণ ক'র্ছ ? 

আমার কি আছে.ধে, ভাই দিয়ে আমি আমার কৃতজ্ঞতার 

পরিচয় প্রদান করবো? প্রাণভরা আবেগাশ্র আছে, তাই নাও। 
আঁর আমার সাধের জয়মতীর় সাধের খুম ভাঙ্গিয়ে দাও পাগলিনি। 
প্রত কোলাহুলে আমার জয়মতী কখন ভ খু্মোর নি? তবে আজ” 
কেন এমন হ/চ্চে! জয়মতি 
পাগলিনী । , শীত 

ফুল ঝরে গেছে প্রকৃতির আঙ্গিনায় । 

ঘড় ভালবাসি তাই আসি ধরেছি হিয়া ॥ 

হায় ফুল তুই যার তরে পড়িয়ে ধুলা, 

সেই তোরে অতি সমাদরে অমিয় ভাষীগ্প ॥. 

কেন বল, অভিমান, ন| রাখিস, তাঁর সান, 

এ ধার মানে তুই গো! মানিনী এ ধরার ॥ 

গদাপাঁণি! এই তোর ঝরা ফুল কুড়িয়ে নে । ফুলের ইহজীবমের সন 
কুিয়েছে, পরজন্মের অপেক্ষ! কর! তোর জয়মতী তোরই আছে! 

গদাপাণি। কি বনি মা! জয়মতী মরেছে? শ্বেতনলিনী আমার 

'ডাই কি আবর্জন!য় পণ্ড়ে রয়েছে? না না অপম্তব। জয়মতি। 

জয়মতি ! (আপিঙ্কন) কেন, কেন, আমার: আদরের নাম কি 

তোঁমার আর ভাল লাগেনা প্রিয়ে! তবে অরুণা, জীবনাধিকা 

হিরগীরী প্রতিমা-.হবদস়্-মন্দিরের অরিষঠাত্রী দেবি ! আঁমার আরাধনা 
কি তোমার প্রিয় হ'ল না প্রিয়্তমে ! কি--তবে কি সত্যই জয়মতী 
আমার ইহ্সংসারে নাই! উঠ অহো হো।সে আমার অনেক 
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সয়েছে, আর সৈতে রিলে না! হো! হো, অনেক কষ্ট পেয়েছে, 

আর কষ্ট ক'র্তে পার্লে না! প্রিয়ে! তোমার রুদ্রনিংহ 
চন্দ্রনাথকে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েছ ত? অনেক যে ভাবতে, 

জুড়িয়েছ ত? অনেক জালায় জলেছ, এখন শাস্তি পেয়েছ ত? 
সাধিব আমার--সাবিত্রি আমার ! তুমি ষে পতিব্রতা ! তবে স্বামীকে 
এ জালা দিচ্চ কেন প্রিয়ে? সঙ্গে নাও, গদাপাণি তোমার বিরহ 

তিলাদ্ধও সহ ক”র্তে পার্বে না। (মুচ্ছা ) 

পাগলিনী। কান্ন। আসে--কাম! আসে--পাধাঁণও ফেটে যায়! 

গদ্ধাপাণি। (গাত্রোখান পূর্বক) ন! হ'ল না, মৃত্যু হ'ল না। 

আপন! হ'তে মংজ্ঞ। এল ! জয়মতি-সজয়মতি--অরুণা--অরুণ1 ! 

আমি ডাকলে তোমার যেআর আনন্দ ধর্ত ন। আনন্দময়ি ! 

তবে আজ সে আনন্দ কোথায় গেল? হার হায়, বেত্রাধাতে 

প্রাণ দিয়েছে! আমারই জন্ত পতিবতা সাধ্বী আমার নিদারুণ 

কশাধাতের কঠোর জালা সৈতে সৈতে আর সৈতে না পেরে, 
শেষে আপনার প্রাণ জলাঞ্রলি দিয়ে সকল জ্বালার হাত এড়িয়ে 

চ'লে গেছে! জয়মতি! কি করি--কোথাম্ন যাই? সতি তোমার 
নিকটে যে বনবাদের অপরিসীম ক্রেশ একদিনও মনে আসে না ! 

তোমায় লয়ে যে অনন্ত মহাজালামন্ব -সংসার অগ্রিকুণ্ডেও 

সোনার সংসার পাতিয়ে ছিলাম গুণবতি ! হায় হায়--আজ আমি 

সেই সতীকে হারিয়েছি ! বাবা শিবশস্ত,র সাধবী নতীর- কন্ত! 

আজ আর নাই! কোথার যাই? চারিদিক যে অন্ধকারমন় 

দেখুছি! নানা দবযমত্বি! তোমায় আমি ছাড়ব না! এল, 
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এস-_আমার বক্ষে এন 1 পাগল ভোলার পাগল চেল গদাপাণি 

আজ তোমার স্বন্ধে লয়ে ত্রিভূবন পর্যাটন কম্র্বে। “সতী 

আমার পতির তরে এমনি ক'রে মরেছে ? প্রকল্প লতিক! আমার 

এমনি ক'রে গুকিয়েছে! গ্রক্কৃতির সুরম্য উদ্তানের সৌনরধঘ্যময় 
ফুলটা আমার এমনি করে ঝরেছে”শ এই বলে গান করে 
বেড়াব_-জয়মতি ! সংসারে তোমাকে ভিন্ন আর আমার.দেখ্বার 

সামগ্রী কিছুই নাই। ,এস, এস বক্ষে রেখে বক্ষ শীতল করি, 

চক্ষে দেখে নয়ন তৃপ্ত করি»স্পর্ণ ক'রে আত্মহার| হ'য়ে যাই! 

আমার বক্ষের ধন ধুলায় থাকবে কেন? দরিদ্রের রত্বভাগার 
নাই, মাত্র তোমায় গেয়ে জামি আমার স্বায়-ভাওার অমুধ্য 
রত্বময় ব'লে গৌরবশালী মনে ক'র্তুম! এস প্রাণাধিকে--সে হৃদয় 
আমি শুন্ রাখব কেন। (গ্রহণোস্কত ) 

রুদ্রেিসিংহ ও চক্্রনাথকে ক্রোড়ে করিয়। 

শিবরামের প্রবেশ । 

রুদ্রসিংহ ও চন্ত্রনাথ। কৈ আমাদের মা ঠক দাদা! টৈ 
আমাদের মা! 

রুদ্রমিংহ। এখানে এত রক্ত কেন র 

চন্দ্রনাথ । আমাদের দাদামশায় এখানে ঘুমিয়ে কেন? 
 শিবরাম। ঘুষাও--ঘুমাও। নিংস্থার্থপর পরোপকারী মহাপুরুষ 
বড়ই কঠোর শ্রা্তিতে আজ ক্লান্ত হযে ঘুমিয়েছেন, ঘুমাতে দীৰ, 
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ঘুমাতে দাও! ভাঁগাধর আজ বড় ফিরেছেন, এমন ঘুম আমার 

আবৃষ্টে আর ঘটল না । এ ঘুম ঘুমাঁব বলে অনেক চেষ্টা করেছি, 

অনেক ক্লেশ স্বীকার ক'রেছি, কিন্তু বিধাতা বিমুখ হ'লেন!, 

একি বাঁবা প্রাজকৃমার, কপ্র্ছেন কি? 
চন্দ্রনাথ ও রুদ্রসিংহ। এই যে আমাদের মা, এই যে 

আমাদের বাবা ! (জ্রোড় হইতে অবতরণ ) মা-মা-- 

গঁদাপাণি। কে তোমরা? নারায়ণের, অংশরূপী হ'য়ে কে 

তোমরা! আমার সভী-অঙ্গ ছেদন ক'রতে এসেছ? পার্বে না-- 

পার্বে না, কার সাঁধা আমার সতী-অঙ্গ স্পর্ণ করে ? না! না, 

প্রাণপ্রিয়ে ! তুমি ঘুমাও-_ঘুমাও! 

শিবরাম। (শ্বগত) একি-তবে কি মা জয়মতী জন্মের মত 
আমাদের ত্যাগ করে চালে গেছেন! এভ করেও মাকে রক্ষা 

কম্মৃতে পার্লেম না! হায়, প্রতিমা দর্শন ক*র্তে এলুম, সে 

প্রতিমা মিরঞ্জন হয়ে গেছে! 

চন্জ্রনাথ। দাঁদা, বাবা কেন অমন ক'র্ছেন? মা কেন 

কথা ক্টেন লা? মাখা (রোদন ) 

রুদ্রসিংহ। বাধা, বাবা, অমন্র ক'র্ছ কেন গা! মাকে ডেকে 

ও না, চন্দ্রনাথ যে বড় কীাদ্ছে বাবা ! মা--মা-- (রোদন ) 

গদাপাণি। ও কে রোর্ধন রায়ে ? মঞ্রভেদী--পাধাণভেদী---. 

অস্থিভেদী রোদন কার রে! ও কে আমার কু্রসিংহ-চন্্রনাথ । 

কারে? কাছুক্, কীছকৃ--হা না হলে যে প্রবল শ্রোত হৃদয়, . 

বেলার ম্ফীত হয়েছে, তাতে যে বিধ্বস্ত হয়ে বাৰে! কাছ্ক্-- 
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কীছুক, গিরিবাহিনী বারিধারা বহিগত হক যাকু, তা | হলেন তধু 

শুরা আমার শাস্তি পাঁষে। 

শিবরাম। বাবা রাজকুমার ! সির হও, খ্রতক্ষপ বুঝতে 

পারিনি, এবার বুঝ তে পেরেছি! আঁননোর হাট ভেঙে গেছে! 

সোনার সংসার মাটি হয়েছে ! ভাই রে, আর কাকে মা বলে 

ডাকছিস দাদা! মা কি আর ইহসংসারে আছেন? চঙালদের 
অত্যাচারে দেবী মা! আমার পোড়া পৃথিবী ত্যাগ ক'রে চ'লে 

গেছেন! তোমরা এভদিনে যথার্থই অনাথ হয়েছ ! দগ্ধপোধা 

ধালকের পান্নার বসন্ত আর নাই! আর, আয় বুকে আয়! 

হতভাগ্য শিশুরা, তোরাও জগতে এত মহাপাপ লঃয়ে জন্মগ্রহণ 

ক'রেছিলি? (ক্রোড়ে গ্রহণ ) তাগ্যহীন শিবরামেরও মহাঁপাপের 

গ্রায়শ্চিত্ত এখন শেধ হয়নি! এখন তাঁকে মোহকারার আবদ্ধ 

ছ,য়ে নির্যাতন ভোগ ক'র্ৃতে হবে। 

চন্ত্রনাথ | ওগো আমায় ছেড়ে দাও না গোঃ ( অবতরধ) 

আমার মাকে একবার দেখি, একবার মাকে মা বলে ডাকি! 

ওমা _ শমা--( জয়মতীর নিকটে রোদন ) 

রুদ্রসিংহ | (অবতরণ ) সেই মাকে দেখে ছিলুধ গো, আর 

ঘে যাঁকে দেখতে পাইনি 1 উঃ, মা গোঁ, কে আমার্দের কথা গুন্বে 

গো! ও ভাই চক্জ্রনাথ র়ে--এতদিনের পর আমাদের মা বলার 

সাধ মিটে গেলতাই। ওম!-ওমা-_ আমার মাথা যে কেমন ক”র্ছে 

মা। আমি যে আর কিছু ভার্তে পারছি না মা | ওমা, চন্্রনাথ 

ছ্। সে তোমায় জালাতন ক'র্ত, আমি ত তোমার কিছু ধ'ল্তাম 
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লামা! কখন ত তোমার অবাধা হ'তাম না ম! ওমা যে 

চন্্রনাথকে তুমি চোখের আড়াল ক 'বৃতে না, আজ সে চন্দ্রনাথকে 
কার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্িন্ত হ'য়ে ঘুমিয়েচ ! এত কীদ্ছি মা, 

তবু কি তুমি গুনতে পাওনি ১ ( রোদন ) 

গদ্দাপাণি। শুন্তে পাচ্চে বৈকি! বাবা রে, শুনতে পাচ্ছে 

বৈকি! তবে সেষে বড় বেত্রাঘাত পেয়েছে, বেদনায় তার সর্ব্ব- 

শরীর অবশ হ”য়ে গিয়েছে, তাই সে মুখ ফুটে কিছু ঝ'ল্তে পার্ছে 

না! জয়মতি, জয়মতি ! তোমায় চন্দ্রনাথ আর রুদ্রাসিংহ আজ 

কি ভাবে আহ্বান ক"র্ছে, শুন্তে কি পাচ্ছ না? মূর্তিমতী 
করুণে! তুমি ত কঠিন! নও ! পতি-পুভ্র-প্রাণা সাধ্বি! পাষাণী 

হও না, কোমল পুণ্পে বস্রকঠোর ভাব ত সম্ভৰে না পরিয়ে! 
শিবরাম। এতক্ষণ বহু কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করেছিলাম, কিন্তু 

আর পার্লুম নি। চক্ষু জলভারাক্রান্ত হ'য়ে আসছে ! বাক্য 

রুদ্ধ হ”য়ে আম্ছে! চুলিকৃফার অত্যাচারের নরফকুণ্ডের অগ্রি- 

শিখা নির্বাণ হয়েছে বটে, কিন্ত তার শেষ দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর! 

তাতে উৎসর্গীরুতত অস্থিকস্কালমর় এই শবদেহ _-স্বৃতি-নয়নের 
নীল তারায় তপ্ত শলাকার স্বযয় বিদ্ধ কর্ছে। যদিও 
শবের ঢল চল স্বকুমার রূপ এখন আভাহীন তেজোহীন হয় 
নি, তবু যেন, তাকে দেখলেই অন্তরাত্মা' আপন! হ'তে কেঁপে 

উঠে। মাথো। দহ্থা নরাধম চণ্ডাল গুপ্তঘাতবক শিবে বরুয়াকেও 

তুই কীদিয়ে গেলি ? অতি শৈশবে. মা হারিয়ে ছিলুম মা, 
তার পর তোকে পেে_দে মায়ের, অভাব পুরণ করেছিলুম, 
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মা, হারায়, সে মায়ের আজ কিছুই ক'র্তে পার্লাম না! 

মা! গো, তোর হাতের খুদের কণ! যে অমৃতের সায় সুমি বোধ 

হ'ত! রাজার নন্দিনী--রাজার গৃহিণী হ'য়ে যে যাতন! পেয়েছ, 

স্বর্ণ কণর্তে গেলেও বুক ফেটে যায় মা! হায় অভাগিনি, 

আজ ছ্ুদিনের প্রভাতে সে সুখ আর দেখলে না? জন্ম- 

কাঙালিনী হয়ে চিরজন্মই ছুঃখের বোঝা মাথায় ক'রে যাতনা 

ভোগ ক'রেই গেলে! ভাই রে, তোদের মুখ দেখুলে যে 

আরও অধীর হয়ে উঠি তাই! হায় হায়--তোরাও আল্গ অমূল্য 

মাতৃ-নেহে বঞ্চিত হলি! পাগল, পাগল! তুই স্ধী! সদানন্ন 

মহাপুরুষ! আমায় তোর পদছায়া দে। 

ডাঙব ও পাগলের প্রবেশ। 

পাগল। শীত 

জ্ঞান-খোলাতে পাকিয়ে নে না মার়া-নাঁড়।। 

ঘুচে যাবে সবর কদর, যদি দিতে গারিম,তীয় ধিষেক-তাঁড়, ॥ 

ঘা বলিম তা পারে কর জনা, ও মূন পাকাল মাছ হ'না, 

পাকের ভিতর আম.বি যাবি গায়ে লাগ. না। 

যদি তাও ন| গারিনমন, তবে নে শ্যামার চরণ) 

_ যে চরণে শিখ ত্রিলোচনঃ শননের মুখে মেরেছে ঝাড়, 

পাগগ হবি, পাগল হবি! এ যে পাগলী, খত আমায় পাগল 

ক্ষ'র়েছে! আবার এট] বলে, “আমি পাপের প্রারশ্চিন্ত ,কঃরুব” 

সাই নিয়ে এলুম ! যা, যা, এ হটে ছেলেকে দিয়ে মানুষ কর্গে 
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মা। ওদের মা সতীক্ ছিল, নেই সতীকন্তার পুজদের মানুষ 

ক*র্ূলে তোর সকল পাপের প্রারশ্চিত্ত হবে ! ভাবছিল কি? 

পাগলিনী। ভাবংছিস কি বেটি! পাগল কি মিথ্যে বললে? 
ছেলে ছু'টাকে চিন্তে চাস? তোর অকুণা দিদির ছেলে । 

ডাউব। আঁ আয! তবে'কি এই সতী-সাধবী জন্মমতী আমার 

অরুণ! দিদি? পাগলিনি! আমি যে অন্ধকার দেখছি! ওরে 
বাঝ রে আমার! তোরা আমার অরুণা দিদির ছেলে? আর 

এই আমার অরুণ! দিদি শ্শান আলো ক'রে পড়ে রায়েছে! 
পাগলিনি ! এর অনেক দিন আগে তোমার সঙ্গে ত আমার সাক্ষাৎ 

হয়েছিল; তবে তখন বলনি কেন! একবার দিদির সঙ্গে 

কথা কইতেম,একবার দিদি ব'লে ডাকতেম 1 দিদি, দিদি, তোমার 
নেহের বরুণ! মরেনি, তোমারই . রাজ্যে ডাঙব নামে বালক বেশে 

তোমারই নিকট এতদিন ছিল, হায় হায়--কি হল! 

পাগন। বরুণা, তোর পিতাকে দেখতে চাস্ £ 

পাগলিনী। ী দেখে নেও যে মহাপুরুর নিঃস্বার্থতার 
বিষ্ু্ধচিত্র দেখিরে সম্মুখ যুদ্ধে আমার গদাপাণির জন্তা আত্ম প্রাণ 

উৎসর্গ ক%রছে, এঁ-_সেই কুকিরাজ-! ওর বুকে স্উরই হস্ত লিখিত 

একথানি লিপি র'য়েছে, প'ড়লেই সব বুঝতে পার্বি। তোরা 
অরুণা আর বরুণা ছই বোন! ব্রশ্গপুজ্রের 'জলপ্লাবনের কালে 
রাজা-রাণী সহ ভেসে গিকেছিলি; রাণী অরুণার- সহিত কোন 
ন্াস্ত ব্যক্তির আশ্রয়ে গিয়ে জীবন ক্বক্ষা করেন, সেইখানেই 
অফুপার সহিত গধাপাণির বিবাহ হয়। গদাপাণি রুপ! নাম 
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পিরিবর্ীন ২ করে অরমতী নাম াখেঃ কেমন ৷ গ্াপাণি, মনে 

পণ্ড়ছে ? | 
গদাপাণি। আ1--আা--কে আপনি পাগলিনি ! সব সত্য, 

সব লত্য! না--এত গুপ্ত কাহিনী আপনি কিরূপে জান্লেন ? এই 

রমণীই কি আমার জয়মতীর সহোদর! ? | 

পাগলিনী। ই। সহোদরা, এখন এর লিপিখানি পাঠ কর 
শিবরান ! 

শিবরাম। ( পত্রগ্রহণ পৃর্ধক পত্রপাঠু) কল্যাণবরেষু, 

গাধিক গদাপাি! আমি মান্পী রাজ্যের রাজা, আমার নাম-- 

মদ্রসংহ। আমার দুই কুন্টা ছিপ, একের নান অরুণ।-্নগ্তের নাম 

বরুণা। আঙ্জ সে অনেক দিনের কথা-_রন্পুত্রের জলপ্লাবনে 
আমার রাজ্যের উচ্ছেদে সাধন হয়। তৎকালে আমি স্ত্রী-কন্ত। সহ 

রাজ্যষ্ট হয়ে প্লাবন-জলে বিধ্বস্ত হই । তারপর কি হ*ল--কেউ 

কারে। আর সন্ধান পেলাম না। তারা জীবিত কি মৃত,তাহাও জানি 

ল1। কিন্তু তোমার পত্বীকে আমার জ্যেষ্ঠ কন্তা। বলেই অন্তামত হম) 

আমার অনুমান অন্রান্ত কিন, তা এক ভগবান ব্যতিরেকে আর 

কে ব+ন্বে। ঘাহাই হউক? আমি এই অজ্ঞাতভাবেই চ'ললাম ; 
ঈগ্বর করুন, যদি এই সতী জ্বামার কন্তাই হয়, তাহ*লে ঝাঁটি- 
বক্ষদূলে যে বৃক্ষের ত্বকচ্ছেদ ক'রে তোমায় আমি কিছু মণি- 
মুক্তা প্রধান ক'রেছিলেম, সেই বৃক্ষের অঙ্টদশ হান্ত পরিমিত 

ভূগর্ভের নীমে অগণিত বহুমূল্য রত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে 
তাহার পূর্নস্বত্ব রহিল। আরও প্রকাশ থাকে যে, হি আমার 
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কনিষ্ঠ। কন্ত। বরুণা কোন রূপ সন্ধান পাও, তাহ হইলে দে 

তাহার অর্ধ সন্তবের অংশিনী হইবে। নতুবা! ইহাতে আমি তোমার 

পুজপ্বয়কে একমাত্র উত্তরাধিকারী করিয়া চলিলাম। আমার পূর্ণ 
আশীর্বাদ গ্রহণ করিও । 

ভুরু -». 

ভ্রীমদ্রেদিংহ |. 

ডাউব। শেষ হয়েছে? আপনার পাঠ শেষ হয়েছে ? বাবা, 

বাব, আমিই তোমার সেই অভাগিনী বরুণা ! এখনও মগিনি 

বাবা! রাক্ষলী তোমাদের খেয়েও মরেনি ! বাব! পদধূলি দাও, 
আজ পিতৃপদ-রেণু মাথায় ক'রে মানব-জন্থ সার্থক করি। 

( পদ্ধূল গ্রহণ ) 
গদাপাপণি। বাঝা, বাবা, তবে কেন আপনি এতাদন ছস্মবেশে 

ছিলেন? যদি অতাগ্িনী জয়মতীকে অরুণ! বলেই অঙ্মান ক”রে 

ছিলেন, তাহ'লে কেন আপনি এতদিন দে কথ। আমায় ঘুণাক্ষরে 
প্রকাশ ক*রূলেন না বাব! ! বাবা শিবরাম, শুন্ছ ? বাবা কুদ্রসিংহ, 

দ্বার! চঞ্ুনাথ তোমাদের মাতা মহের+ পদধুাল মাথায় নাও বাব! ! 

৪ (পদথুলি গ্রহণ ) 
চন্দ্রনাথ ও ুদ্রসিংহ। দাদামশায়! (রোদন ) 
শিবরাম | লে ভাইবক্ষলে মিলে লাজ পবিরান্ম মহাপুরুষের 

শদধূলি নিই আক! (সকলের পদধুলি গ্রহণ ) চল, সকলে মিলে 
এ অদূর শ্মশানে শব দেহের সৎকার কাঁরগে। এঁদের ইহলোকেয়। 
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কার্য ত ত কিছু, কঃ চরৃতে পারলেম না তবে ৷ পরলোকের কার্য 

ক'রে আপন আত্মাকে পবিত্র করি এদ। আঙ জন্ম পবিত্র-_ 
কন্ম পবিত্র বলে বোধ হু'চ্চে! পুণ্যবান পুণ্যবতীর পুত্তন্থ স্পর্শ 

ক'রে বিশুদ্ধ হব” ! আজ দুরাত্মা শিবেবরুয়ার সকল পাপের 
ংস হবে। 
গদাপাণ। শিবরাম, তাই হবে। তোমার স্তায় সাধু চরিত্রের 

একান কাধ্যই অসম্ভব নয়; তবে বাবা, একবার এই পাগল 

জন পরিচয়টা গ্রহণ ক'রে দেখি, কে এরা ! বলুন, বলুন, 

হাপুরুষ, কে আগৃনি ? বলুন, বলুন মা, কে আপনি সরধাণিকা ? 

মা! অধম পুত্র ব'লে দ্বণ! কারস্ না । 

পাগল। পরিচয় জান্তে যাও, শুদ্ধ হায়ে চন্ছুনাথ মন্দিরে 
এস, দেই খানেই আমানের পরিচয় প্রাপ্ত ভবে । | 

| প্রস্থান । 

পাগনিনী। শিব্রাম, মি আত্মবিশ্ুদ্ধ, তূমিই খাছাদের ঙ্গ 

ক'রে আন। | ৰ 

| প্রস্থান ॥. 

শিবরাম। আহ্গন, এখন পাগলিনদীর আজ্ঞানত কাধ্য কর! 

যাক এরা কেউ সামান্ত নন, ছগ্সবোশনী শিব-দর্গা | 

রঃ সকলে। হাক্স-_হায়-_-এরি নাম “হিরিষে বিষাদ”! 

[ মন্রসিং হও জয়মতীকে লই সকলের প্রস্থান। 

৮25০১ পা 

১৮ 
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এ চন লির ॥ 
চন্নাথ শিবলিঙ্গ), 

পাগল, পাগলিনী; সতগণ, 
গদাপাণি, চন্দ্রনাথ, ক্কুপিংহ, 

শিবরাম ও. বরুণা 

আসীন রি 

এ রা কউ | 
ছর হর শঙ্কর বোম ব্যোম.-চন্রনাথ রর 1 
সী হাহ সই পা সাথে ॥- 








